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ال�سلطان عبد احلميد.. وق�سية فل�سطني

�سالمية  بحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ عقد مركز الأ

�سالمي، موؤمترًا  يف اإ�سطنبول »اأر�سيكا« التابع ملنظمة املوؤمتر الإ

حول  املا�سي  مايو  �سهر  من  العا�رش  وحتى  ال�سابع  يف  دوليًا 

تلقيت  وقد  عالنه«،  لإ املئوية  الذكرى  يف  العثماين  »الد�ستور 

الذي ي�سرتجع  املوؤمتر،  اأعمال هذا  دعوة كرمية للم�ساركة يف 

ال�سلطان عبد احلميد.. وق�سية فل�سطني
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ذكرى ال�سلطان عبد احلميد الثاين، الذي ورثنا �سورة رديئة عنه وعن عهده، 

للوطن  احتالًل  بو�سفها  كلها،  العثمانية  املرحلة  من  بالنفور  �سعورًا  بل 

الكربى  العربية  الثورة  كانت  مثلما  قبلنا،  ت��راك  الأ عليها  ثار  وقد  العربي، 

اإعالنًا بالتحرر العربي بوعود بريطانية لل�رشيف ح�سني �رشعان ما ظهر اأنها 

كاذبة واأن هدفها متكني اليهود من اإقامة دولة اإ�رشائيل. وقد بات ال�سلطان 

منه  عانى  ال��ذي  والتخلف  للظلم  رم��زًا  العربية  اأدبياتنا  يف  احلميد  عبد 

العرب يف العهد العثماين، فهذا نزار قباين ي�ستخدم ا�سمه وعهده على ل�سان 

امراأة تخاطب الرجل الذي ل يعباأ بحقوقها فيقول »يا وارثًا عبداحلميد، 

�سعيد  على  لكنني  اإلخ«.  وت�ستعيد،  تئن  الك�سلى  والرنجيلة  الرتكي  واملتكى 

احلميد  عبد  لل�سلطان  م�سهور  موقف  اإن�ساف  ب�رشورة  اأ�سعر  كنُت  �سخ�سي 

هو جدير باأن ي�سري العرب وامل�سلمون اإليه يف اأدبياتهم، وهو موقفه من خطة 

اليهود بق�سم فل�سطني واإن�ساء دولة يهودية فيها.

وقد متكنت »جمعية الحتاد والرتقي« التي اأ�س�سها يهود الدومنة من تقدمي 

�سورة ب�سعة لل�سلطان عبد احلميد عقابًا له على موقفه الراف�ض لقيام دولة 

لليهود يف فل�سطني، وقد خلعوه لتبداأ مرحلة جديدة من العالقة بني العرب 

�سالم يف  تراك، انتهت فيها امل�ساحلة التاريخية والولء العربي لدولة الإ والأ

�ستانة، ل�سعور العرب باأن العقد الذي قبلوا فيه اأن يكونوا تابعني لدولة  الآ

غري عربية قد انتهى، ول�سيما حني ظهرت مع جمعية الحتاد والرتقي نزعة 

الرتكي  التاأثر  نق�ست عالقة  التي  الترتيك  �سيا�سة  بتطبيق  ب��داأت  طورانية 

وكان  امل�سلمني،  ولغة ح�سارة  الكرمي  آن  القرا لغة  بو�سفها  بالعربية  ال�سابق 

اأن تظهر الهوية القومية العربية لتواجه هذا التحول النوعي يف  طبيعيًا 
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مرباطورية املنهارة. وقد تعر�ض العرب ل�سطهاد مرير من رجال »الحتاد  الإ

الذين  العرب  النه�سويني  ولحقوا  العربية  اللغة  حاربوا  الذين  والرتقي« 

اأح�سوا اأن موؤامرة �سخمة حتاك ل�سالح اليهود، واأن الذين و�سلوا اإىل �سدة 

ي�سهلوا  اأن  اأنهم م�سلمون، ومهمتهم  اّدع��وا  بينهم يهود  �ستانة  الآ احلكم يف 

را�سي وميلكوها  عملية الهجرة اليهودية املنظمة لفل�سطني، واأن ي�سرتوا الأ

وروبية، وكان الطرد  لليهود الذين تدعمهم اأوروبة التي طردتهم من القارة الأ

الكبري قد حدث يف اإ�سبانيا ويف رو�سيا القي�رشية التي تعر�سوا ملذابح فيها، 

اأملانيا.  اليهودية يف  وروب��ي��ة حتى بلغ ذروة ا�سطهاد  الأ ال��دول  ت��واىل يف  ثم 

اإليهم حني طردهم  و�سموهم  الذين حموهم  هم  العرب  اأن  اليهود  ويذكر 

وروبيون اأن يكفروا عن ا�سطهادهم  امللك فرديناند من اإ�سبانيا، وقد اأراد الأ

لليهود وخا�سة يف بريطانيا فدعموا م�رشوعهم باأن تكون لهم دولة يف قلب 

مة العربية حمققني بذلك جملة اأهداف يف �سلة واحدة. الأ

واأما ال�سلطان عبد احلميد فقد بات موقفه من تيودور هرتزل م�سهورًا، 

تنقذ  اأن  بو�سعها  كان  التي  ثرواتهم  احلميد  عبد  على  اليهود  عر�ض  لقد 

ال�سلطنة من ديونها، وعر�سوا عليه املعونة يف حروبه يف البلقان، ولكن جوابه 

األ يقوم باأية خطوة يف  الذي يذكره التاريخ كان »ان�سحوا الدكتور هرتزل 

م�رشوعه، فاأنا ل اأ�ستطيع اأن اأتخلى عن �سرب واحد من اأر�ض فل�سطني، اإنها 

�سبيل  يف  �سعبي  جاهد  ولقد  �سالمية،  الإ م��ة  الأ ملك  هي  بل  ملكي،  لي�ست 

اإذا  اأما  اليهود مباليينهم وثرواتهم،  ر���ض، ورواها بدمه، فليحتفظ  الأ هذه 

�سقطت دولة اخلالفة فبو�سعهم اأن ياأخذوا فل�سطني بال ثمن، اأما واأنا حي 

اأرى فل�سطني قد برتت من  اأن  اأه��ون علّي من  ال�سكني يف ج�سدي  فاإن عمل 
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�سالمية. اإنني ل اأ�ستطيع ال�سماح بت�رشيح اأج�سامنا ونحن اأحياء«. الدولة الإ

ومن امل�سهور من موقف ال�سلطان عبد احلميد قوله »ل يدخلونها اإل على 

جثتي« وقد دخلوها على جثته فعاًل، ودفع حياته ثمنًا ملوقفه امل�رشف اجلدير 

ن يعاد العتبار لهذا الرجل ال�سجاع.  وان لأ آن الأ باأن ين�سف من اأجله، وقد ا

وقد كنُت �سعيدًا لكوين اأحتدث عن موقفه من ق�سية فل�سطني، يف اإ�سطنبول 

التي ت�ستعيد حلظة احلقيقة التي بقيت معمية مئة عام، والف�سل يف هذا 

للمن�سفني القائمني على حكم تركيا اليوم، واأخ�ض الرئي�سني عبد اهلل غول 

ورجب طيب اأردوغان وهما يعربان عن وجدان ال�سعب الرتكي كله، ويحظيان 

�سالمي. مبحبة واحرتام العامل الإ

وموؤمترنا يف اإ�سطنبول يتحدث عن الد�ستور العثماين الثاين الذي �سدر 

ول  عام �190م، وكان ال�سلطان عبد احلميد قد اأ�سدر الد�ستور العثماين الأ

و�سمي  با�سا(  عظم مدحت  الأ )ال�سدر  ال��وزراء  رئا�سة  عام ���1م حني توىل 

والرو�سي،  البلجيكي  بالد�ستورين  متاأثرين  وا�سعوه  وك��ان  اأ�سا�ض«،  »قانون 

اإن�ساء جمل�سني  الر�سمي للدولة وعلى  الدين  �سالم هو  الإ اأن  وقد ن�ض على 

العمل  بوقف  ق��رارًا  ال�سلطان  اأ�سدر  عام  اأق��ل من  وخ��الل  وال�سيوخ،  للنواب 

ال�سلطان عبد  اأ�سدر  يقاف ثالثني عامًا حتى  بهذا الد�ستور، وطال هذا الإ

اأنه بعد عام من تويل  اأن نتذكر  احلميد ق��رارًا بالعمل به عام �190م، ولنا 

اليهودية لتحقيق هدفها، وبداأت  مرباطورية ن�سطت  عبد احلميد عر�ض الإ

الهجرات ال�سهيونية منذ عام 1��0م يف التدفق اإىل فل�سطني حتى بلغ عدد 

اليهود اأربعة وع�رشين األفًا، وقد اأن�سئت يف فل�سطني عام ���1م اأول م�ستعمرة 

�سهيونية هي »بتاح تكفا«، وكان ال�سلطان عبد احلميد قد �سمح لهم باحلج 
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�رشط عدم ال�ستيطان، لكن اأوروبة بداأت ت�سغط على ال�سلطان عبد احلميد 

كي ي�سمح بال�ستيطان لليهود فرادى ولي�ض جماعات.

اإل اأن عبد احلميد كان ي�سعر بالقلق واخلوف من هذا الت�سل�سل، ولذلك 

اإنه  بل  العثمانية،  فل�سطني اجلن�سية  اإىل  املهاجرين  ه��وؤلء  ي�سمح مبنح  مل 

وروبيون  را�سي لليهود القادمني، وتوالت عليه ال�سغوط، وبات الأ منع بيع الأ

عليها  يقيموا  األ  ���رشط  را���س��ي  الأ ب�����رشاء  لليهود  ي�سمح  اأن  منه  يطلبون 

اليهودية« بداأت  »الدولة  ال�سهري عن  اأ�سدر هرتزل كتابه  م�ستعمرات. وحني 

امل�ساومات العلنية مع ال�سلطان، لكن عبد احلميد اأر�سل هيئة من العاملني 

�رشاف ال�سخ�سي على حكم ولية القد�ض، وكان يهود الدومنة  من ق�رشه لالإ

من رجال »الحتاد والرتقي« بدوؤوا بدفع الر�ساوى ل�سعفاء النفو�ض للح�سول 

مت�رشفية  يف  الف�ساد  ا�ستغلوا  وكذلك  را�سي،  الأ ببيع  �رشية  موافقات  على 

القد�ض، لكن كل ذلك مل ينجح يف انتزاع موافقة ال�سلطان، فكان جزاوؤه اخللع 

وىل، ول�سيما  ودخلوا فل�سطني على جثته. وكانت بريطانيا هي الداعمة الأ

حني ظهر وعد بلفور ال�سهري الذي )اأعطى ما ل ميلك ملن ل ي�ستحق(. وكان 

الدعم الكبري لليهود كذلك من فرن�سا التي اأ�سدر وزير خارجيتها بيانًا عرب 

فيه عن ارتياحه للت�سامن بني بريطانيا وفرن�سا يف ق�سية اإ�سكان اليهود يف 

اأر�ض فل�سطني.

وقد وقع ال�سلطان عبد احلميد يف اأخطاء كبرية يف تلك الفرتة امل�سطربة 

من حكمه، وهي التي ا�ستغلها جماعة »الحتاد والرتقي« �سده، وغطوا بها 

ون�رش  امل��دار���ض  وافتتاح  احلجازي  احلديد  �سكة  بناء  مثل  ال�سهرية  اأعماله 

ن، فح�سبي  التعليم وما اإىل ذلك من جهود ن�سيها التاريخ، ول�سُت معنيًا بها الآ



�لعــــــدد 539  �آب   2008 10

ال�سلطان عبد احلميد.. وق�سية فل�سطني

من هذه املنا�سبة اأن اأتذكر موقفه النبيل وال�رشيف من ق�سية فل�سطني، واأن 

التي  للقيم  وا�ستعادة  للتاريخ،  اإن�ساف  من  تركيا  يف  ن  الآ يحدث  ما  اأج��د 

العرب  ل�ستعادة  منا�سبة  �سيل،  الأ فكرهم  جوهر  وباتت  ت���راك  الأ حفظها 

اأ�سيد مبواقف  واأن  قرونًا،  التي جمعتهم  العريقة  العالقة  ت��راك �سفوة  والأ

احلكومة الرتكية التي تعيد لرتكيا وجهها امل�سلم الذي حاولت ال�سهيونية 

نه را�سخ يف وجدان ال�سعب الرتكي. طم�ض مالحمه فلم تفلح يومًا، لأ

واأنا اأدرك اأهمية الوعي اجلديد لتف�سري العلمانية باأنها ل تتناق�ض مع 

اإىل  ندعو  اأن��ن��ا  اأح��د  يظن  كيال  ال��ع��ني(  )بك�رش  علمانيون  فنحن  دي����ان،  الأ

حلاد وقمع الدين،  العاملانية اأو الَعلمانية )بفتح العني( التي تقوم على الإ

بحرية  اإمياننا  بني  �سخم  ف��ارق  فثمة  بنف�سه،  نف�سه  العامل خلق  اإن  وتقول 

العتقاد وبف�سل ال�سلطات الدينية واملدنية، وبنائنا للدولة الوطنية القومية 

الدميقراطية التي تقوم على احلرية والتعددية، وبني الفل�سفات التي رف�ست 

ح�سور الدين حتى يف النفو�ض، فانهارت تلك الفل�سفات القمعية، وبقي ما 

يف النفو�ض را�سخًا و�سيبقى.

¥µ
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جتّليات الثقافة العربية بكل اأبعادها ومكوناتها، حملتها �سورية اإىل 

يام الثقافية العربية ال�سورية التي اأقامتها  اليمن ال�سعيد من خالل الأ

 10( بني  وتعز  وعدن  وح�رشموت  واملكاّل،  �سنعاء  مدن  الثقافة يف  وزارة 

و�1( اأيار/ مايو املا�سي. فكانت عالقة التمازج احل�ساري بني ثقافة بالد 

\ \ \ \ \ \

يام الثقافية ال�سورية يف اليمن الأ
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�سطورة، والتي منها ولدت الثقافة العربية  ال�سام، وثقافة اليمن القدمية قدم الأ

املتكاملة، ومنها مت �سوغ نقالت ح�سارية يف تاريخ العرب بكل امتداداته ورياداته 

ومنجزاته..

❁    ❁    ❁

بدايات احل�سارة والفنون التي اأ�سفرت عن معاملها مواقع: �ست مرخو، واللطامنة، 

والغرما�سي، والكوم، واملريبط، وتل حلف وماري واإيبال واأوغاريت وم�سكنة وتل ليالن 

اإىل ممالك  وب�رشى وغريها.. حملنا مناذج منها  وتدمر  ودم�سق وحلب وحم�ض 

مزجنا  لقد  وغريها..  وِحْمرَي  و�سباأ  وح�رشموت،  وقتبان  معني  يف  ال�سعيد  اليمن 

تراث وفنون املا�سي و�سوًل اإىل امتزاجاته يف احلا�رش من خالل احلرف والفنون 

وال�سناعات التقليدية التي ا�ستهرت بها �سورية عرب تاريخها الطويل، ولوحات الفن 

الت�سكيلي ال�سوري التي تعود بتجلياتها واإ�رشاقاتها اإىل لوحات جدران الكهوف يف 

واأوغاريت  اإيبال،  ومنحوتات مملكة  م��اري،  يف  امللكي  والق�رش  بقر�ض«  »تل  موقع 

بدم�سق  الكبري  م��وي  الأ وف�سيف�ساء اجلامع  آفاميا،  وا وتدمر  ليالن  وتل  دارا  وعني 

الراق�ض«  »اإنانا للم�رشح  واأي�سًا من فرقة  ال�سورية..  البادية  موية يف  الأ والق�سور 

ال�سام« احلافل  »هواج�ض  الرائع، وقدمت مالمح من  الفن  �سماء  التي حّلقت يف 

ال�سورية  الدبكة  واإيقاع  �ستي«  و»رق�سة  واليا�سمني،  الفل  وعبق  اجلمال  مبخزون 

ال�سوري.. ومل  العربي  �ساحلنا  امليالد، يف  الثاين قبل  لف  الأ اإىل  التي يعود قدمها 

يف  العريقة  احللبية  باملدر�سة  التعريف  عن  الطرب«  �سالطني  »�سيوخ  فرقة  تغب 

الغناء واملو�سيقا، فكان لها ح�سورها القوي واملميز يف مدن مينية عديدة، تفاعل 
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جمهورها معها ب�سكل لفت عرفانًا مبا قّدم عنا�رشها من ح�سن اأداء، وجودة غناء، 

و�سلت اإىل درجة »ال�سلطنة«..

لقد كانت قافلة ال�سام الثقافية والغنية التي حطت رحالها يف اليمن ال�سعيد، 

التجارية  املحطات  وم�سالك  البخور،  بقوافل  احلالية  جيال  لالأ تذكري  مبثابة 

لقد  ال�سقيقني..  بلدينا  بني  تربط  كانت  التي  القدمية  والثقافية  والقت�سادية 

كان اأهل ال�سام واليمن يف املا�سي ن�سطاء يف جتارتهم الوا�سعة، فنقلوا من ال�سني 

املعادن  �سوريني  والآ والكنعانيني  امل�رشيني  اإىل  ال�رشقية  اإفريقية  و�سواحل  والهند 

قم�سة احلريرية والتوابل والبخور وري�ض النعام.. الثمينة والأ

يام الثقافية ال�سورية يف اليمن ال�سقيق، اأتاحت لنا الطالع على جانب ب�سيط  الأ

ناأمل  وكّنا  �سنعاء وحميطها،  والعمارة يف  والفنون  واحل�سارة  التاريخ  معامل  من 

لوكان هناك ف�سحة اأكرب من الزمن حتى نتعرف على عظمة هذا البلد العظيم، 

الغني مبعامله وبطبيعته وعمارته، وتاريخه، الذي ميتد من ع�سور ما قبل التاريخ 

�سالمية.. وهناك اآلف  وحتى فرتة ممالك القوافل، و�سوًل اإىل الع�سور العربية الإ

رث الثقايف واحل�ساري العظيم  ثرية التي ت�سهد على ذلك الإ من املواقع واملعامل الأ

وظاهرة  ال�سكاين،  للنمو  املت�سارعة  الوترية  ظل  يف  ال�سقيق،  اليمن  به  مّر  ال��ذي 

�سكال احلديثة من طرق العي�ض والتو�سع القت�سادي املرتبط بتنفيذ  التمدن، والأ

م�ساريع كبرية يف البنى التحتية..

ثار يف اليمن ال�سعيد عن خماوفهم  لقد عرّب كثري ممن يعمل يف حقلي الرتاث والآ

تدابري  اتخاذ  يتم  مامل  والثقايف،  املعماري  ال��رتاث  على  املحتملة  التهديدات  من 
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وقائية حتول دون ذلك، وقد ذكرتني هذه املخاوف مبخاوفنا على دم�سق القدمية 

وحلب القدمية وتدمر وب�رشى ال�سام وغريها من مدن الرتاث واحل�سارة والتاريخ 

يف �سورية.

اليمن ال�سقيق، �ساأنه �ساأن بقية دول العامل، ي�سعى للحفاظ على هويته ومرياثه 

ن املحافظة على هذا الرتاث. واإجراء الدرا�سات والتنقيبات  الثقايف واحل�ساري، لأ

احل�سارة  وت��اري��خ  حياة  من  املختلفة  املظاهر  لفهم  اأ�سا�سيًا  اأم���رًا  يعد  ث��ري��ة  الأ

آثار  ا اكت�ساف  عن  ث��ار  الآ علماء  اأعلنه  ما  وجودنا،  �سادف  وقد  القدمية،  اليمنية 

اكت�ساف  اأول  اليمني، يف  ال�ساحل  العنق على  دينا�سورات �سخمة وطويلة  اأق��دام 

ثار دينا�سورات يف اجلزيرة العربية، وهذا النوع عرف با�سم »�سوروبود« وهو من  لآ

على  وتقتات  بدينة  وكانت  اأرج��ل،  اأرب��ع  على  مت�سي  التي  الرّبية  احليوانات  اأك��رب 

النباتات.

اأن  على  �سنة  مليون   /1�0/ اإىل  تاريخها  يعود  التي  ق���دام  الأ ه��ذه  آث��ار  ا واأظ��ه��رت 

الطعام،  عن  بحثًا  اليمني  ال�ساحل  امتداد  على  ب�رشعة  تهرول  كانت  الدينا�سورات، 

ر�ض منذ قرابة /�22/ مليون �سنة وحتى /��/ مليون  وقد جابت هذه املخلوقات الأ

ق��دام التي عرث عليها، وجرى حفظها بعناية، قرب  آثار الأ ا �سنة م�ست، ويرتاوح طول 

خرى ي�سل اإىل )�.2(  العا�سمة �سنعاء، بني )43 و�0( �سنتميرتًا، وبفرق بني القدم والأ

مرت.. ومل يكت�سف العلماء يف اجلزيرة العربية �سوى حفريات قليلة لدينا�سورات وبقايا 

يحتمل اأن تكون لدينا�سورات طويلة العنق كانت تعي�ض يف اليمن.

❁    ❁    ❁
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اإن�ساين  اإبداع  لأ على م�سارف  اأحرفًا تتالأ التاريخ  القدمية، يتج�سد  يف �سنعاء 

فريد لوجود له اإل يف اليمن ال�سعيد، حيث يجد املرء نف�سه، جمربًا على الوقوف 

ن�سان العربي اليمني التي �سنعت  نامل الإ �سيل الرائع، لأ بداع الأ والتاأمل لفن الإ

�رش،  عجاز، وم�ساهد اجلمال الآ رث احل�ساري العظيم احلافل باآيات الإ كل هذا الإ

ن�ساين العاملي.. ثرية منظومة الرتاث الإ لبلد تت�سدر مدنه الأ

بنية بطوابقها  ن�سان �سيئًا بغري نق�ض، فتبدو الأ يف �سنعاء القدمية مل يرتك الإ

بداع  العديدة ونقو�سها وزخرفتها البديعة كقناديل معلقة، حتكي روعة اجلهد والإ

ن�ساين الذي يف بناء هذه املنازل الفريدة يف العامل القدمي.. يف �سنعاء القدمية  الإ

واملهند�ض  الفنان  من  العمراين  جن��از  الإ روعة  واإعجاب  وده�سة  بحب  تتبع  ميكن 

اليمني القدمي الذي ترجم اإح�سا�ساته وانفعالته وهواج�سه الروحية ومعتقداته 

بواب  اإما على عقود اجل�ض والأ اأبعد مدى،  اإىل  الدينية والفل�سفية يف الزخرفة 

حزمة على عقود احلجر والطني.. اخل�سبية، اأو يف الأ

اأ�سا�سية  لقد متّيزت البيوت القدمية يف �سنعاء باعتمادها على الطني كمادة 

�سباب لها مدلولتها يف تاأكيد خربة ومهارة وتفّرد البنائني  يف البناء والت�سييد، لأ

اليمنيني القدامى، فالطني اأ�سا�سًا ينتج عن حتلل ال�سخور النارية ويعتمد لونه 

بي�ض الفاحت اإىل البني  على املركبات املعدنية املكونة له، ولذا نراه يتدرج من الأ

العمارة  ا�ستمدت  ومنه  للحرارة،  العازلة  امل��واد  اأف�سل  من  الطني  ويعد  الغامق، 

اليمنية مناذجها واأمناطها واأهمها منط املنازل املبنية من الطوب املحروق الذي 

يتجلى بقوة يف �سنعاء القدمية، التي �سّنفت منازلها كاإحدى اأكرث عوا�سم العامل 
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ن�ساين  الإ ال��رتاث  درر  من  دّرة  منها  جعل  ال��ذي  الفريد  املعماري  بطابعها  متيزًا 

بنية  والأ امل��ن��ازل  ع��دد  وي��ق��ّدر  ال�سنني،  مئات  اإىل  تاريخها  يعود  والتي  والعاملي، 

القدمية املتال�سقة يف �سنعاء بنحو /14/ األف منزل اأثري، ويدرك الزائر، لهذه 

بداع التي ي�ست�سفها املرء بب�ساطة  وىل، اللم�سات الفنية لالإ املدينة منذ الوهلة الأ

من تلك املقايي�ض الدقيقة، وذلك التنا�سق العجيب يف الزوايا واملقاطع املختلفة 

التي تتاألف منها املنازل، اإ�سافة اإىل ذلك ال�ستعرا�ض املمتع ل�ستى فنون الزخرفة 

احلجرية والطوبية واجل�سّية، التي حّولت واجهات املباين القدمية اإىل حتف فنية 

غاية يف اجلمال والروعة..

قد يرتفع البيت ال�سنعاين اإىل �سبعة اأدوار، ويربط بني كل طابق واآخر حزام 

الزخرفة،  وباأ�سكال هند�سية بديعة  نف�سها،  النباتية  املادة  من اخلارج، ي�سنع من 

ر�سي ي�ستعمل كمخازن وحظائر للما�سية،  ولكل دور وظيفة م�ستقلة، فالطابق الأ

والرحى التي كانت ت�ستخدم لطحن احلبوب.. الطابق الثاين، فهو خا�ض بالن�ساء 

طفال، فيما تخ�س�ض الطوابق العليا للرجال، ويف معظم الق�سور ال�سنعانية،  والأ

حجرات علوية تدعى الواحدة منها »املفرج« وهي غرفة م�ستطيلة ال�سكل، مزينة 

جوانبها ورفوفها بت�سكيالت زخرفية، ومفرو�سة بالفر�ض وامل�ساند املّلونة.

�ستاذ اأحمد حممد ها�سم يف كتاباتهما عن  �ستاذة افتكار القا�سي، والأ تقول الأ

�سالم،  العمارة اليمنية القدمية: لقد تاأثر العمران يف البيوت اليمنية مبعطيات الإ

ف�سل  لغر�ض  ق�سمني  اإىل  امل�ساكن  وق�سمت  والهند�سة،  الزخرفة  مفاهيم  وخا�سة 

والنوم،  واملعي�سة  ال�ستقبال  ق�سم يف  بكل  اخل�سو�سية  واأتت  الرجال،  عن  الن�ساء 
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ا�ستوعبت  فنية  وبطريقة  باملدن،  التي حتيط  �سوار  لالأ �سيدت قالع مال�سقة  كما 

املتغريات احلديثة التي ارتبطت بالبيئة واملناخ، فا�ستخدم يف ت�سميمها امل�رشبيات 

امل�سنوعة من اجل�ض والطوب املحروق، يف تناغم اأ�سيل..

❁    ❁    ❁

زيارة املتحف الوطني يف �سنعاء، حمطة لبد منها للتعرف على تاريخ وح�سارة 

ثري البناء والطراز، ميتلك ثروة  وفنون اليمن القدمية، فهذا املتحف اجلميل، الأ

ثرية التي اكت�سفت يف العديد من  دوات الأ غنية ومتنوعة و�ساملة من القطع والأ

ثرية، ويعود تاريخها اإىل فرتات التاريخ اليمني منذ ع�سور ما  وابد الأ املواقع والأ

�سالمية،  الإ العربية  واحل�سارة  القدمية،  اليمنية  احل�سارات  وع�رش  التاريخ  قبل 

التي  التقليدية  وال�سناعات  ال�سعبي  ال��رتاث  اأدوات  متّثل  كثرية  من��اذج  ي�سم  كما 

ت�ستهر بها اليمن منذ زمن موغل يف القدم..

مام« القدمية وفق هند�سته  زيارة املتحف الوطني الذي اأقيم يف اأحد ق�سور »الإ

وال�سيانة  الرتميم  عمليات  على  الط��الع  لنا  اأتاحت  القدمي  املعماري  وط��رازه 

اأهم مقتنيات املتحف،  نادرة، ويعد من  �سهري يتميز بخ�سو�سية  لتمثال برونزي 

اإىل  اليمني  التاريخ  نه نافذة ي�سع منها عبق  اليمن احل�ساري لأ ويعرّب عن وجه 

العامل اخلارجي..

ترميمه  الباري�سي، ومتت عمليات  اللوفر  اإىل متحف  التمثال  اأر�سل هذا  لقد 

اأهم قاعات املتحف الوطني، يف خزانة خا�سة  اإحدى  واإعادته كاماًل، ليعر�ض يف 
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به، وقد اأظهرت عمليات الرتميم وال�سيانة الكتابات املنقو�سة على �سدر التمثال 

بخط امل�سند، ومكان اكت�سافه يف حمافظة اجلوف، مدينة ن�سق )البي�ساء(..

اإدارة املتحف الوطني يف اليمن، كانت حري�سة على اإبراز الهّدية القّيمة التي 

اأهداها رئي�ض اجلمهورية اليمني اإىل املتحف، وت�سم اأربعني قطعة اأثرية متنوعة 

م�سنوعة من الربونز واخلزف، ومتثل مزاهر وجنابي وروؤو�ض رماح و�سكاكني، ومتثال 

دوات يعود تاريخها اإىل ع�سور ما  �سغري جلمل عليه راكب، ومعظم هذه القطع والأ

ثرية  �سالم، والالفت عمليات الرتميم الدقيقة التي اأجريت لهذه القطع الأ قبل الإ

�سادة بعمليات التوثيق والت�سجيل  قبل عر�سها على زوار املتحف.. وهنا لبد من الإ

حفظ  يف  دقيقة  علمية  منهجية  على  ي��دل  مم��ا  املتحف  يف  املتطورة  املتحفي 

ثرية، يف متحف �سنعاء الوطني، ذاكرة التاريخ اليمني.. وت�سجيل املقتنيات الأ

❁    ❁    ❁

�سنعاء- اليمن        
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أة فر�ست على الع������امل احلديث، ب�سبب  أل������ة الف������رق بني الرجل وامل������را م�سا

أة، منذ الن�سف الث������اين من القرن املا�س������ي، ميادين كانت منذ  اقتح������ام املرا

آنئذ- حر�سوا على اإيجاد   القدمي قا�������رة على الرجال، واحلق اإن الرجال –ا

الفروق، يف وقت كانت الن�ساء فيه اأقوى ما يكّن لنكران وجود اأي فرق.

ولقد تركت طبيعة هذه البحوث العلمية )الدفاعية(، م�سحة وا�سحة على 

أة تنا�سل من اأجل اإثبات  النتائج الت������ي ح�سل عليها العلماء: لقد كانت امل������را

�أديب ومفكر تربوي �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

˜

�ســــــيكولوجية �ملـــــــر�أة

❁❁

د. فاخر عاقلد. فاخر عاقل



�سيكولوجية املراأة

21 �لعــــــدد 539  �آب   2008

م�ساواتها مع الرج������ل، فدعا الرجل العلماء 

ثبات وجود فروق وا�سحة بينه وبينها. لإ

أنف�سهم  عل������ى اأن هوؤلء العلماء وج������دوا ا

يف م������اأزق مل يتنبوؤوا به؛ ف�سمروا على �سواعد 

داء ال�سهادة عن اأمور مل ي�ستعدوا لها  اجلد لأ

من قبل. 

وعل������ى الرغم م������ن اأن م�سكل������ة ت�ساوي 

أثارتها عوامل  اجلن�س������ني، وعدم ت�ساويه������ا، ا

اقت�سادية وعوامل مذهبية، ونعني بالعوامل 

املذهبي������ة عامل الدميقراطية الذي دعا اإىل 

م�ساواة النا�س يف احلقوق والواجبات، نقول 

عل������ى الرغم من ذل������ك، فان اإث������ارة امل�سكلة 

م������ردودة اإىل اأ�سول اأعمق واأكرث اأهمية، ذلك 

ن�س������ان نزاع دوم������اً اإىل التقييم، فهو ل  اأن الإ

أنها جمرد  �سياء عل������ى ا يقب������ل الفروق بني الأ

حقائق، ولكنه مييل حالً اإىل ن�سبة قيم لهذه 

�سياء  ف�سلي������ة لأ أن������ه ين�سب الأ الف������روق، اأي ا

�سياء اأخ������رى. واإذا كان من غري  والدوني������ة لأ

املهم -يف موقف كهذا- اأن نقرر ما اإذا كانت 

ه������ذه النزعة فطري������ة اأو مكت�سبة من الروح 

ن�س������ان، فاإنه  التجاري������ة الت������ي درج عليها الإ

مه������م جداً اأن نقرر هنا اأن �رر هذه النزعة 

يبلغ اأق�س������ى درجاته، حني يتناول العالقات 

الب�رية، ول�سيما عالقات اجلن�سني.

 ولعلن������ا ل نعدو وجه احلق حني نقرر -

م�ستتبع������ني احلديث- مع  العاّلمة )هافلوك 

أن������ه مهما كانت  ايل�������س Havlock Ellis( ا

أة  الف������روق كبرية ب������ني اجلن�سني، ف������اإن للمرا

أنهما  والرجل عماًل م�س������ركاً ينه�سان به، وا

ق������د اأعدا له������ذا العمل ب�س������ورة يكمل فيها 

خر.  واحدهما الآ

هذا وم������ن واجبن������ا اأن نذكر هن������ا، باأن 

ولئك  امل�سكلة كانت دوم������اً حملولة بالن�سبة لأ

أو  الذي������ن ميثلون قم������ة اله������رم الجتماعي ا

أة -اإن مل  قاعدته، فمن������ذ القدم �سمح للم������را

عمال  تكن ق������د ق�رت- اأن تق������وم بنف�س الأ

الت������ي يقوم بها الرج������ل، يف احلقل وامل�سنع 

وعلى العر�س، وذلك يف كثري من بالد العامل، 

عمال على  وق������د برهنت املراأة يف كل هذه الأ

قدرته������ا التامة على النهو�س مبا اأوكل اإليها 

من اأمور. وهكذا تنح�ر امل�سكلة -يف الوقت 

احلا�������ر- يف  الطبقات الو�سطى، ولعلها مل 

تقم كم�سكلة اجتماعية كربى، اإل حني تعاظم 

�ساأن هذه الطبق������ات، يف الن�سف الثاين من 

أة -اإىل حد  الق������رن املا�سي. ولقد ربحت املرا

أو قليل- املعركة يف كثري من بالد العامل  كبري ا

الغربي.  

واإنن������ا اإذ نتطلع بلهف������ة اإىل ما يقودنا يف 

راء املت�ساربة يف هذا اخل�سو�س،  مهامه الآ

ل جند مندوحة من ت�سلي������م قيادنا اإىل عامل 
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احلي������اة –البيولوجي������ا-  ن�ستقِرئه الراأي يف 

املو�سوع. 

ولي�س ال�سبب يف ه������ذا، ما يقوله بع�س 

العلماء من اأن علم احلياة وحده هو �ساحب 

الق������ول الف�سل يف ه������ذا ال�سدد، كال، ولكن 

أ�سكالها- م�سكلة  أب�س������ط ا ن امل�سكل������ة -يف ا لأ

ن ثمة حقائق علمية ذات اأهمية  بيولوجية ولأ

- يف املو�سوع يقدمها لنا علم احلياة. 

�سطورة  بالأ جميعه������ا  الق�سي������ة  أ  وتب������دا

ن�سان  اليوناني������ة القائلة بازدواج طبيع������ة الإ

من الوجهة اجلن�سية، اأي كون هذه الطبيعة 

نوثة، ولقد برهن علم  خليطاً من الذكورة والأ

احلي������اة احلديث على �سحة ه������ذه النظرة، 

ن�سان منوه اجلن�سي على  أ الإ وذلك حني يبدا

�سكل مزدوج اجلن�سية، وبالرغم من اأن جن�س 

وىل، فاإنه لبد  اجلنني يتقرر منذ اللحظة الأ

أ�سابيع قب������ل اأن ن�ستطيع  من م�س������ي ب�سعة ا

تعي������ني جن�سه احلقيقي، وحتى بعد التعيني، 

ن�ستطي������ع احلزم باأن �سفات اجلن�سني توجد 

جنباً اإىل جن������ب يف اجلنني الواحد: ومن ثم 

بالتدريج يتغل������ب اجلن�س املعني للجنني على 

خر فيه، وتتغلب تبعاً لذلك �سفات  اجلن�س الآ

أنه يحدث  ه������ذا اجلن�س على املول������ود، على ا

األ يك������ون تغلب جن�ٍس عل������ى جن�س كاماًل يف 

املول������ود الواح������د، فتن�ساأ �سف������ات اجلن�سني 

أنا�������س اأن�ساف ذكور  معاً في������ه حتى ليوجد ا

�سوياء  �سخا�س الأ واأن�ساف اإناث، وحت������ى الأ

نوثة  ذواتهم، تعي�س فيهم �سفات الذكورة والأ

جنب������اً اإىل جنب، مع و�س������وح جن�س واختفاء 

أنثى.  أو ا ن�سان ذكراً ا جن�س، ويف ج�سد الإ

هذا وقولنا: اإن جن�س اجلنني يتعني منذ 

اأول وجوده، ينفي ما ي�ساع اأن جن�ساً )حيادياً( 

أو �سكل  ميك������ن فيما بعد اأن ياأخذ �سكل ذكر ا

أنث������ى، بيد اأن املالحظة ال�ريرية والتجارب  ا

أثبتت مبا ل يقبل ال�سك اأن ج�سد  املخربي������ة، ا

نثى اأكرث بدائية م������ن حيث ال�سكل، ولقد  الأ

أنه خالل الفرة  أثبتت جميع املالحظ������ات، ا ا

خ������رية م������ن الطفولة، ينمو ج�س������د الذكر  الأ

نثى  متنقاًل من ال�سكل امل�سرك بينه وبني الأ

اإىل ال�س������كل اخلا�������س بالذك������ور وبهذا يكون 

نثى، واأعيذ ال�سامع  ج�سد الذكر م�ستقاً من الأ

أة اأ�سل  من ا�ستنتاج������ات يح�سب منها اأن املرا

أو اأن ج�س������د الرجل اأكمل من  والرج������ل فرع ا

أة. اإنه من غري امل�سموح علمياً اأن  ج�سد امل������را

ن�ستنتج حقائق علمي������ة من نوع ما، بو�ساطة 

�سح  معايري ل متت اإىل هذا العامل ب�سلة، والأ

اأن يكون معيارنا ال������ذي ن�ستخدمه هنا، هو 

أو ذاك  الت�س������اوؤل عّما اإذا كان ه������ذا اجل�سد ا

غرا�س املطلوبة منه؟ داء الأ �ساحلاً لأ

ولع������لَّ ال�سامع يت�س������اءل، اإذن، عن العون 
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الذي يقدم������ه علم احلياة 

لعلم النف�������س يف الت�ساوؤل 

اجلن�سني،  �سف������ات  ع������ن 

واحلق اإن اجلواب اجلامع 

املان������ع م������ا زال معدوماً، 

أين������ا اأن احلقيقتني  ويف را

الوحيدتني الثابتتني هما:

اأولً: معظ������م علم������اء 

النف�������س واحلياة يعتقدون 

مزدوجة  جن�سي������ة  بوجود 

�سف������ات  ازدواج  تنا�س������ب 

اجل�سد، اأي اإن كلَّ اإن�سان 

�سوي ذي جن�سية مزدوجة 

ال�سف������ات  في������ه  متت������زج 

نثوية  اجلن�سية الذكرية الأ

معاً، عل������ى اأن من واجبنا 

مر  اأن ن�سري هنا اإىل اأن الأ

العتقاد  يتعدى حدود  ل 

أن������ه مازال مفتق������راً اإىل الرباه������ن العلمية  وا

العملية.

ثانياً: للجن�سني نف�س البناء ال�سيكولوجي، 

وذل������ك عل������ى اعتب������ار اأن لهم������ا ذات البناء 

�سا�سي، وبتعب������ري اآخر يت�ساوى  اجل�س������دي الأ

الرجال والن�ساء يف امتالك كل ال�سفات التي 

تكون ال�سخ�سية الب�رية، واأما و�سف بع�س 

هذه ال�سفات باأنها خا�سة بالرجال والن�ساء، 

فهو و�سف اعتباط������ي وغري دقيق، ثم وعلى 

اعتب������ار اأن طريقة عي�������س كل من اجلن�سني 

خر، فاإن  تختلف عن طريقة عي�س اجلن�س الآ

كل �سفة من ال�سف������ات، تتلون بلون يختلف 

خر. عند جن�س عنها عند اجلن�س الآ

ولن�������رب مث������اًل على ذل������ك ال�سجاعة، 
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فال�سجاع������ة ل تقت�������ر عل������ى الرجال دون 

الن�س������اء، ففي الن�ساء �سجاعة، ولكن �سجاعة 

أة تختلف نوعاً عن �سجاعة الرجل، وذلك  املرا

أة  باخت������الف املواقف التي يتحت������م على املرا

فيها اأن تظهر ال�سجاعة اأو اجلنب، وب�سورة 

عامة ن�ستطيع اأن نق������ول اإن �سجاعة الن�ساء 

هي ذات طبيعة دفاعية اأكرث منها هجومية، 

كما هو احلال عن������د الرجال، والرجل الذي 

ل يظه������ر �سجاعة يف موقف من املواقف، ل 

أة واإمنا يت�رف ت�رف  يت�رف ت�رف املرا

رجل جبان.

وهذا ي�سعنا وجهاً لوجه اأمام عامل اآخر، 

ونق�سد به املوؤثرات التاريخية الجتماعية، 

الت������ي اأوجدت فروق������اً نف�سية بني اجلن�سني، 

واحل������ق اإن التغيريات اخلارق������ة التي طراأت 

خرية تعود  جيال القليلة الأ على الن�ساء يف الأ

باأ�سلها -اأكرث ما تعد- اإىل التغيريات ال�ريعة 

التي ط������راأت على النظم الجتماعية، والتي 

بداأت بالثورات ال�سناعية وانتهت باحلروب 

الكونية. 

وهنا حم������ل التنويه مبوقف الجتماعيني 

ن�س������ان نتاج حميطه،  الذي������ن يقولون، باأن الإ

أثر ج�سده وعقله يف تكوينه، واإذا  بالرغم من ا

ن�سانية  كانت امل�سكل������ة لي�ست جديدة على الإ

واأعني بها م�سكلة الطب������ع والتطبع، فاإنه ل 

أثر العوامل الجتماعية  جم������ال لل�سك يف اأن ا

املحيط������ة يف هذا الع������دد كبري ج������داً، واإذا 

أة تختلف ع������ن الرجل اختالفاً  �س������ّح اأن املرا

أي�س������اً اأن جزءاً من هذا  بين������اً، فاإنه �سحيح ا

�سا�������س اإىل عوام������ل  الخت������الف راج������ع بالأ

اجتماعية مفرو�سة، ومعنى هذا الذي نقول 

اعرافنا:

�أوًل: �إن �سخ�سي���ة �لذك���ر تختل���ف ع���ن 

نثى �أ�ساًل.  �سخ�سية �لأ

ثاني������اً: اإن العوام������ل الجتماعي������ة ق������د 

�ساعدت ه������ذا الختالف وزادت������ه. والواقع 

اإن وج������ود املراأة خمتلف ع������ن وجود الرجل، 

ويتجلى هذا الختالف بيولوجياً يف وظيفة 

أة  خ�س������اب، ووظيفة املرا الذكر التي هي الإ

التي هي احلمل، ومن هنا كان عقم حماولة 

أة وتعداد  تع������داد �سفات نن�سبه������ا اإىل امل������را

�سفات اأخ������رى نن�سبها للرجل، ولعل خري ما 

يفعل يف هذا اخل�سو�س حتليل جميع البناء 

أة، وجميع البناء النف�سي للرجل  النف�سي للمرا

واملقارنة بينهما.

واإذا كان املج������ال هن������ا ل يت�س������ع لتحليل 

البناء النف�سي للرجل، فال اأقل من اأن نحاول 

أة. ذلك بالن�سبة للمرا

 Viola كل������ن  في������ول  العامل������ة  تق������ول 
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 The موؤلف������ة كتاب الطب������ع الن�سوي Klein

Feminine Character مايلي:

ن�سان  )النطب������اع الذي يح�س������ل عليه الإ

و�س������اف املختلفة الت������ي تو�سف بها  م������ن الأ

أة غري حم������دد، اإل فيم������ا يخ�س نقطة  امل������را

نوثة ي�ستمل  واحدة وهي وجود مفهوم عن الأ

على عدد من ال�سف������ات البيولوجية، اأما ما 

أ�سا�سي������اً يف هذا املفهوم، فيتوقف اإىل  يعترب ا

ح������د بعيد على ال������راأي والتقدير ال�سخ�سي 

كما يتوقف على اللون التاريخي الجتماعي 

لنظرة املالحظ(.

أة  واحلق اإن ال�سفات الت������ي تن�سب للمرا

عدي������دة ل ت������كاد حت�ر، ونح������ن ل يعنينا، 

يف موقفنا هذا _اأن نع������دد هذه ال�سفات 

والعوامل الت������ي اأوجدتها، بقدر ما يعنينا اأن 

ن�سف اخللق الن�س������وي يف خطوطه العامة. 

�سارة اإىل اأن العوامل  أنه ل بد لنا من الإ على ا

املختلفة -ول�سيما الجتماعية منها- ل تغري 

ن�سان بقدر ما تغري طرائق ت�رفه،  طبيعة الإ

مور، ونحن  واملواقف التي يتخذه������ا اإزاء الأ

�سا�سي،  نث������وي الأ اإذ نحاول ع������زل الطبع الأ

ل ن�ستطي������ع اإل اأن نذك������ر ب������اأن الف������رق بني 

�سل اإىل وظيفتيهما  أة راجع بالأ الرجل واملرا

أة تتلق������ى وحتفظ وتخلق،  اجلن�سيت������ني: املرا

أ�سا�سية يف التعرف  وه������ذه احلقيقة املثلث������ة ا

أة. على خلق املرا

أة للطفل لي�ست اأمراً ب�سيطاً  اإن ولدة املرا

ل يزي������د ع������ن انق�س������ام احلج������ر اإىل اأق�سام 

�سغرية، اأو تفتت ال�سخر اإىل اأجزاء متناثرة، 

اإنه������ا عملية خل������ق كاأكمل ما يك������ون اخللق، 

وجدير بن������ا ونحن نحاول التعرف على طبع 

أة اأن ن�ستقي معارفنا م������ن هذا الينبوع  امل������را

ال������رث، واأن ننظر اإىل كل م������ا يتفرع عن هذه 

احلقيقة نظرة جد واعتب������ار، واأما ما عداه 

أة  فعار�س ل يقام له كبري وزن اأن اأمومة املرا

�رها العظيم.

أة مت�سل بوجود املادة.  ثم اإن وج������ود املرا

أة ل  �ساكن، �سل������ب، وخ�سب، ف�سخ�سية املرا

أ�سمى، ولكنها تت�سع  تنمو متجهة نحو مرحلة ا

�سا�سية،  أنها تنمو منواً ل يغرّي طبيعتها الأ اأي ا

أة  وق������د نقل �سوارت������ز Schwarz ع������ن امرا

أنا دوماً حمقة فيما يخ�س الن�ساء،  قوله������ا: )ا

ولكنني قلما اأكون كذل������ك بالن�سبة للرجال، 

أة من نظرة،  ن�س������ان قد ل يعرف امل������را اإن الإ

ولكنه ل يعرف الرجل اإل جزءاً جزءاً، بذلك 

أة تكون دوماً  يتعرف على ذاته احلقيقية. املرا

ذاتها ول تغ�سى ب�سريتها غا�سية من الظروف 

أة ل تعي�س )خارج(  واملنا�سبات( وهكذا فاملرا

م������ور، حمتكة به������ا حني تت�سل  �سي������اء والأ الأ
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�سياء بها فقط، ولكنها تتحد مبا�رة  هذه الأ

أ�سا�سية بكل ما يحيط بها  وب�سورة وثيق������ة وا

أ�سخا�������س اأو حيوانات اأو طبيعة، وحالة  من ا

الوحداني������ة هذه هي �س������كل الوجود ال�سائد 

طف������ال والقبائ������ل البدائي������ة، وهي  عن������د الأ

�رار الدينية والتنومي املغناطي�سي،  أ�سا�س الأ ا

أة والرجل، اإن  م والبن واملرا وال�سلة ب������ني الأ

ن�سان )يف( ال�سيء  هذه الوحدانية، ك������ون الإ

ولي�س )مع( ال�سيء متكن الن�ساء من )معرفة( 

أم  أكان������ت جامدة ا �سي������اء وفهمه������ا؛ �سواء ا الأ

متحركة، وذلك عن طريق ما ن�سميه باحلد�س 

Intuition اأي لي�������س بالعق������ل واملحاكم������ة 
ولكن عن طري������ق امل�ساركة يف الوجود، ومن 

أة )تتاأكد( م������ن اأمور يردد  هن������ا كانت امل������را

اأذكى الرجال بخ�سو�سها، وت�سيب يف بع�س 

م������ور بطريقة ب�سيط������ة ومتوا�سعة، حيث  الأ

يخِطئ رجال يفوقونها علماً وذكاء ومقدرة.

أن������ا ل اأعرف عدم الثقة،  أة: )ا تقول امرا

أو  ين اإما اأن اأقبل ال�سخ�������س كلّية ا وذل������ك لأ

اأرف�سه بتاتاً(.

أة قدرة خارقة  ومنذ القدمي، نُ�سبت للمرا

على املعرف������ة املبا�رة، ومنذ القدمي، جعلت 

�سط������ورة املراأة خمل�س������ة و�ساحرة وكا�سفة  الأ

غيب.

وثمة مقارن������ة ت�ستحق الذك������ر. اإن هذه 

الوحداني������ة م������ع الطبيعة، ه������ذا ال�ستكناه 

احلد�س������ي للطبيع������ة وقوانينه������ا هي جوهر 

العبقري������ة، مع ذلك فاإنه ي������كاد يكون مقرراً 

لدى اأغلبية النا�س، اأن الن�ساء مل تظهر بينهن 

أينا هو  عبقري������ة حقيقة، اإن حتليل ذلك يف را

املفهوم )الرجايل( من كلمة عبقرية فالرجل 

التق������اط املذياع  فكار املج������ردة  يلتق������ط الأ

للموجات الكهرب������ا مغناطي�سية، وهو يحول 

فكار فيم������ا بعد، ويبدع منها ما ي�سل اإىل  الأ

أة فت�ستخل�س  نفو�سنا فتتقبله وتتفهمه، اأما املرا

جوهر احلقيقة م������ن وجودنا، ثم ت�سعها يف 

متناول حوا�سنا، اإن احلقيقة )تنك�سف( لها، 

يف حني اأن الرج������ل ي�ستك�سفها وبهذا املعنى 

ن�ستطي������ع اأن جنزم اأن ن������وع عبقرية الرجل 

يجعله������ا مل������ك حفن������ة �سغرية م������ن الرجال 

املوهوب������ني، اأي اإنه������ا ا�ستثن������اء، يف حني اأن 

أة ملك �سائع بني كل الن�ساء. عبقرية املرا

وعظم������ة الن�ساء نف�سها ن������وع خا�س من 

العظم������ة الن�سائية، خذوا مث������اًل امللكات من 

الن�ساء، خ������ذوا اإمرباطورة رو�سي������ا اإليزابت 

مرباط������ورة الرو�سي������ة كاتري������ن  أو الإ وىل، ا الأ

مرباط������ورة النم�ساوية ماريا  أو الإ ا الثاني������ة، 

أو ملك������ة بريطاني������ا فيكتوريا. اإنهن  تريي������زا ا

جميعاً حكمن كن�ساء واأدرن ملكهن كما تدير 

أة بيته������ا، اإن �سدورهن التي ات�سعت  أية امرا ا
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أبناء هذه  ل�سعوبه������ن، وقلوبهن الت������ي و�سعت ا

مهات اللواتي  ال�سعوب، اإمنا هي �س������دور الأ

اللواتي  مهات  أبناءهن، وقل������وب الأ ا ير�سعن 

بنائهن بخريهم و�رهم. تت�سع لأ

�ستاذة م������ار ج������وري نيكل�سون  تق������ول الأ

جامع������ة  م������ن   Marjory Nicholson
كولومبيا: )اإن ال�سب������ب الرئي�سي لعدم اإنتاج 

الن�س������اء اإنتاج������اً يع������ادل يف عظمت������ه اإنتاج 

الرج������ال، هو اأن الن�س������اء لي�س لهن زوجات( 

أو  وتتاب������ع الق������ول: )واإىل اأن ي�سح������ح العلم ا

القت�ساد خط������اأ الطبيعة هذا، فاإين اأخ�سى 

دنى(. اأن نبقى دوماً اجلن�س الأ

أة وتفهمها  اإن������ه قول يتمثل فيه لطف املرا

أين  الرقيق الناعم، وعل������ى �سوء هذين املبدا

أة بو�سفه������ا اإن�ساناً متتلك  أولهم������ا: اأن املرا وا

ن�س������ان. وثانيهما: كل �سفة  جميع �سفات الإ

أة يج������ب اأن ت�ستق  اأ�سلي������ة من �سف������ات املرا

م������ن �سكل الوجود الن�س������وي، نقول: اإنه على 

أين، ي�سه������ل علينا تلم�س  �سوء هذي������ن املبدا

طريقن������ا خالل الركام الهائ������ل من ال�سفات 

أة. ال�سيكولوجية، التي ن�سبت وتن�سب للمرا

أة  ولنبداأ مب�ساألة املنطق والزعم باأن املرا

يعوزه������ا املنطق، اإنه قول �سحيح ل �سك فيه 

اإذا كان يف ذهننا املفهوم الرجايل من املنطق، 

ذلك املنطق املوؤلف من جمموعة من القواعد، 

فكار على �س������كل يقود بال�رورة  لتنظيم الأ

فكار  اإىل النتائج، بقطع النظر عن مو�سع الأ

أة؛ فمنطق مادي  أم������ا منطق املرا أو النتائج. ا ا

�سياء كما  مبني على القوان������ني الداخلية لالأ

هي، ل كما يفكر بها. اإنه لي�س منطقاً جمرداً 

وتكنيكي������اً ممك������ن التطبيق ب�س������ورة عامة، 

ولكنه منطق مادي يختلف باختالف طبيعة 

�سي������اء املتبدلة التي ينطب������ق عليها، اأو قل  الأ

و�ساع التي  �سي������اء والأ باختالف طبيع������ة الأ

ينجم عنها يف احلالة اخلا�سة، ولنقل ال�سيء 

أو  نف�سه عن املفهوم الأخالقي، يزعم الرجل ا

أة ل متلك  قل اأن املرا بع�س الرج������ال على الأ

ح�ّس������اً اأخالقياً، وهو زعم �سحي������ح اإذا كان 

املق�سود القواع������د الأخالقية ال�سطناعية 

اأو امل�سطنع������ة املحددة، الت������ي تعارف عليها 

أم������ا اإذا كان املق�س������ود بالأخالق  الرج������ال، ا

القواعد التي تت�سل بالطبيعة، تلك القواعد 

غ������ري املكتوبة، التي تنبع م������ن �سميم حقائق 

أنها حبيب������ة اإىل نف�س كل  الطبيع������ة، فا�سهد ا

أة قمينة ب������اأن تلتزمها  أة واأن كل ام������را ام������را

التزاماً ل هوادة فيه ول رياء.

مر ذاته �سحيح عن ال�سعور بالواجب،  والأ

أة ل تتحلى  ال������ذي يزعم بع�س النا�س اأن املرا

به، فالواجب، كما تعارفنا عليه نحن الرجال، 

قاعدة مفرو�سة من اخلارج فر�ساً اعتبارياً، 
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وبح�سب هذه القاعدة يتحتم علينا اأن ننه�س 

بعمل ما بقطع النظر عّما اإذا كان هذا العمل 

أكاد اأزعم اأن  أو بغي�ساً لها، بل ا حبيباً للنف�س ا

ال�سفة املالزمة للواجب، هي األ يكون حبيباً 

للنف�س بل مناق�ساً للعاطفة، اأما الواجب يف 

أة فمختلف عن ذلك. عرف املرا

ول�رح هذا املفهوم ا�سمحوا يل اأن اأعود 

بكم اإىل �سيكولوجي������ة الطفل: يحدث يف كل 

بيت م�سه������د كالتايل: طفل يراوح عمره بني 

الثالثة والن�سف واخلام�سة منهمك يف لعبه، 

تدخل عليه اأمه لتطلب اإليه عمل �سيء اآخر، 

كاخلروج للنزهة مث������اًل فيجيبها: )انتظري 

أنه������ي عملي هذا اأولً(، اإنه  دقيقة يجب اأن ا

يعني يف الواقع اأن هذا العمل يجب اأن ينهى 

أو يريد اأن ينتهي اأولً، اإن الطفل بتعبري اآخر  ا

وىل، نوعاً من الطلب  ق������د اكت�سف للم������رة الأ

يفر�س������ه العمل عليه، يخ�س������ع له هو مبلء 

اإرادت������ه. اإن ما كان قب������ل دقيقة لعباً، جمرد 

ن عماًل مفرو�س������اً واجباً،  أ�سب������ح الآ لع������ب، ا

يفر�س نف�سه على الطفل، اإن هذه اللحظة، 

باملنا�سبة متثل ولدة ال�سع������ور بالواجب، اإن 

ه������ذا النوع م������ن الواجب امل������ادي، هو النوع 

أة، واإن  الوحيد من الواجب الذي تعرفه املرا

طلب������ه ل ميكن اأن يرد، وذل������ك على اعتبار 

بزوغ������ه من اأعماق وجوده������ا الذي هو )كما 

�سياء. قلنا( وحدتها مع الأ

أة اأن  وهك������ذا فاإن������ه اإذا حتتم على امل������را

تعمل؛ فاإنها ل حتتاج اإىل موازنة �سيء باآخر، 

خر  واتخاذ ق������رار يف�سل اأحدهم������ا على الآ

بع������د تاأمل واإعمال نظر وو�س������ع خطة، اإنها 

تت�������رف وفق وحي اللحظ������ة، ذلك الوحي 

�سي������اء، ومتطلبات  أة الأ املطمئ������ن ملعرفة املرا

املنا�سبة التي تتحد واإياها يف وحدة �ساملة، 

أنا ل اأفكر يف امل�ساكل ولكني  أة: )ا تق������ول امرا

اأحياها(.

وتقول اأمي: )اإن قلبي يقول يل(..

وهذه الوحدة بالذات هي م�سدر عطف 

أة ورحمته������ا، تلك الرحم������ة التي تعني  امل������را

أو ب������اآلم �سخ�س اآخر،  أب������داً ال�سع������ور )مع( ا ا

لم  خ������ر وم�ساركة هذه الآ واإمنا التاأمل مع الآ

خر، و�سبب  ع������ن طريق وحدتها مع ه������ذا الآ

خرين:  أة ل تعي�س )م������ع( الآ ذل������ك اأن امل������را

أو ن�س������اء اأو حيوان������ات اأو جمادات،  رج������الً ا

ولكنه������ا تتح������د واإياهم وتقا�سمه������م عي�سهم 

أة  واأحواله������م، وه������ذا هو ال�سب������ب يف اأن املرا

ل ت�ستطي������ع العي�س وحده������ا، اإنها حتب اأن 

أو ل�س������يء، ودون هذا تذبل  تك������ون ل�سخ�س ا

أة وت������ذوي وت�سعر بالف������راغ، واإذا كانت  امل������را

أو املنظمات،  امل�ساغ������ل ال�سطناعية كاملهنة ا
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أة موؤقتاً من �سعورها  ميك������ن اأن تخل�س امل������را

بالف������راغ، فاإنها -بالتاأكي������د- عاجزة عن اأن 

أة باعتبار النف�س  تكون دواء دائماً. تتم�سك املرا

Dignity، يف حني يتم�سك الرجل بال�رف، 
وال�������رف كما هو معروف قيمة ا�سطناعية، 

خلقها املجتم������ع وتختلف فحواها باختالف 

املجتمعات، والتزام������ات ال�رف يف جماعة 

معينة مفرو�سة على الذين ينتمون اإىل هذه 

اجلماعة فقط، �ساأنه يف ذلك �ساأن قواعد ناد 

أو منظمة يقبلها املنتمون اإىل هذا النادي اأو  ا

تلك املنظم������ة. ثم اإن ال�رف ي�ر به القيام 

عمال املعينة، ويرجعه القيام ببع�س  ببع�س الأ

خرى -ومثل ذل������ك املبارزة يف  عم������ال الأ الأ

بع�������س املجتمعات- اأما اعتبار الذات فجزء 

أة مادي، غري قابل لالنف�سال  م������ن وجود املرا

ع������ن هذا الوجود وغري قاب������ل لالنعدام، اإنه 

وظيف������ة �سخ�سيتها املوزون������ة، ويف املواقف 

أة  الت������ي ي�سيع فيها الرج������ل �رفه تبقى املرا

حمتفظ������ة باعتبارها لذاته������ا، ون�سل اأخرياً 

أة وهي النفعالية  �سف������ة طاملا ن�سبت اإىل املرا

Passivity مقاب������ل و�سف الرجل بالفعالية 
Activity، ولعلن������ا ل نغايل حني نقول: اإنه 
أة بالرجل  ما من خطاأ ارتكب بحق عالقة املرا

يع������ادل هذا اخلطاأ، خطاأ ن�سب������ة النفعالية 

املح�س������ة اإليها والفعل املطلق اإليه، واإذا كان 

أة  م������ور اأن املرا �سحيحاً، ح�س������ب ظواهر الأ

منفعل������ة والرجل فعال، فاإن������ه اأ�سح، بح�سب 

أة  مور، القول: باأن انفعال املرا حقائق هذه الأ

فعال واإن فعالية الرجل منفعلة، ومعنى هذا 

أة يدفعها اإىل الفعل والفعالية،  اأن انفعال املرا

ويدف������ع الرج������ل اإىل مثل ه������ذا، واإن فعالية 

أة يف كثري  الرجل ت�سبب انفعال������ه وتدفع املرا

حيان اإىل الفعل والنفعال. من الأ

ونكتفي به������ذا القدر م������ن التحدث عن 

�سي������ل، لنتحدث بعد ذلك عن  أة الأ طبع املرا

جمموعة ثانية من ال�سف������ات الن�سائية تعود 

باأ�سله������ا اإىل ما ميكن اأن ن�سمي������ه بطفولية 

أة، ونح������ن على وج������ه التاأكي������د ل نعي  امل������را

أة ما قي������ل ذات مرة عن )البناء  بطفولة املرا

أة، اإننا ن�سري بهذا التعبري  الفيزيولوجي( للمرا

اإىل احلقيقة العلمية الب�سيطة وهي اأن ج�سد 

أق������رب من الناحي������ة البيولوجية، اإىل  أة ا املرا

ج�س������د الطفل منه اإىل ج�سد الرجل، وكذلك 

حوال، ولقد  احلال عن نف�سه������ا يف بع�س الأ

�سب������ق اأن اأ�رنا اإىل مثل ه������ذا الت�سبيه حني 

�ربنا مثل الطفل الذي يلعب، والذي تطلب 

اإلي������ه اأمه اأن يرافقه������ا يف نزهة، وذلك حني 

أة. حتدثنا عن مفهوم الواجب عند املرا

�س������ارة اإىل اأن الكثري من  وهن������ا مو�سع الإ
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أة توجد ب�سكل  ال�سف������ات التي تن�سب اإىل املرا

وا�سح عند الطفل.

�سارة اإىل التنازع  وهنا بعد ذلك مو�سع الإ

أة: النزاع بني عقلها  �سي������ل يف وجود امل������را الأ

أو قل اأمومتها. اإنه خلطاأ علمي اأن  أنوثتها ا وا

ين�سب هذا النزاع اإىل الظروف الجتماعية 

فقط، اإن������ه �س������يء اأعمق من ه������ذا، اإن من 

أة، اإنه ولء مزدوج يتحتم  طبيعة وجود امل������را

أة احلديثة اأن تواجهه: ولء لعقلها  عل������ى املرا

نوثته������ا، واإذا كان������ت بع�������س الن�ساء  وولء لأ

الع�ريات ق������ادرات بالفعل عل������ى مواجهة 

أة على اأن  ه������ذا النزاع، واثب������ات قدرة امل������را

أم������اً مثالية وطبيعية ناجحة، اأو زوجة  تكون ا

�ساحلة وع�سوة برملان مرموقة فاإنهن -على 

ق������ل- مدينات ب�سيء كثري من هذا النجاح  الأ

اإىل اأزواج �ساعدوه������ن يف ذلك كثرياً بقبولهم 

أزواجاً ملثلهن. ثم اإن جناح هوؤلء  اأن يكون������وا ا

الن�سوة وجناح زواجه������ن ا�ستثناء. واحلق اإن 

أة الذكية مهنياً يف ال������زواج اأمر  جن������اح امل������را

�سا�س اإىل ما قدمنا  ع�س������ري، ومرد ذلك يف الأ

أة املزدوج، اإىل اأن حياتها تدور  من ولء امل������را

أنوثتها يف حني اأن  ح������ول حمورين: عقله������ا وا

حي������اة الرجل تدور حول عقله، ولي�س فقط، 

اإىل اأن الرجل العادي يرتبك عادة يف ح�رة 

أة الذكية، اأكرث م������ن ارتباكه يف ح�رة  امل������را

الرجل الذكي. 

اإن املعقولية –جوهرها- �سعبة التوفيق 

م������ع الوجود الن�سوي، وليالح������ظ ال�سامعون 

 Intellectuality أننا قلنا املعقولية الكرام ا

أو الذكاء، ذلك اأن علم النف�س  ومل نقل العقل ا

احلديث مل ي�ستطع اأن يثبت اأن اأحد اجلن�سني 

خر، واإن كان  أو اأجن������ب من اجلن�س الآ اأذكى ا

أثب������ت اأن �سيئاً من التخ�س�س يف الذكاء  قد ا

أثبت مثاًل اأن الرجل  كل جن�س موج������ود، اإنه ا

أة، يف  أذك������ى يف التجريد والتعميم م������ن املرا ا

أنها اأذكى منه يف املعرفة املبا�رة.  حني ا

وم������ا املعقولي������ة يف واقعه������ا اإل جتريداً 

وتعميماً. 

ن ملظهر م������ن مظاهر هذا  ولنعر�������س الآ

أة، ونفي به  الن������زاع املوجود يف طبيعة امل������را

أة والرجل اللذي������ن يعمالن معاً  م�سكلة امل������را

م������ر اإي�ساحاً كافياً، لبد لنا  ولكي نو�سح الأ

من التذكري باأننا يف احلياة اليومية ل نقابل 

النا�س كمج������رد اأفراد، ولكن كاأفراد يقومون 

أو لهم وظيفة.  بعمل ا

ففي غرفة املعاينة ل يتقابل ال�سيد فالن 

م������ع ال�سيد عالن ولكن ال�سيد عالن املري�س 

يقاب������ل ال�سيد ف������الن الطبي������ب، ويف املتجر 

يتقابل ف������الن الزبون بع������الن البائع، وحتى 
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ب والبن ل يتقابالن اإل بهاتني ال�سفتني،  الأ

وهذه الت�سالت غري ال�سخ�سية والوظيفية 

هي وحده������ا التي جتعل احلياة الجتماعية 

حيان ي�سعب  أن������ه يف بع�س الأ ممكنة، على ا

كثرياً، بل ي�ستحيل، ن�سيان ال�سفة ال�سخ�سية 

واعتبار ال�سف������ة الوظيفية فقط؛ فينتج عن 

ذل������ك امل�ساكل كثرية، نقول ه������ذا لنقول بعد 

ذلك: اإن الزعم بن�سيان جن�س ال�سخ�س الذي 

نعمل مع������ه لي�س �سحيحاً كل ال�سحة، ولكن 

هذا ل يتعار�س مع اإمكان تفريقنا بني جن�سه 

وعمله، وهك������ذا ف�سكرتريتي قد كون األطف 

أة  أة و�سواه������ن ك�سكرترية، واملرا الن�س������اء كامرا

أة  ق������د تكون اأح������ب الن�ساء اإىل القل������ب كامرا

أنه من احلق علينا اأن  أبغ�سهن كزوجة. يبد ا وا

نقول جازمني، بع������د الذي اأكدناه من دوران 

أنوثتها،  أة حول حمورين عقله������ا وا حياة امل������را

وبالرغ������م من كل ما تدعيه بع�س الن�ساء، اأن 

أة، بل قد يك������ون على �سيء  م������ن الظلم للمرا

هانة لها اأن ن�ستمع حلديثها مثاًل واأن  من الإ

نزيه لقيمته العقلية فقط، وبقطع النظر عن 

أياً ما كان فاإن من الغباء ال�سديد  أنوثته������ا، وا ا

أة  ن�سان نف�سه من �سماع راأي املرا اأن يحرم الإ

يف خمتل������ف املوا�سيع، مكتفي������اً ب�سماع راأي 

خرين، اإن الرجل حني  اأقرانه من الرجال الآ

يتحدث اإلي������ك يف مو�سوع ما اإمنا يقدم لك 

معلوم������ات اإ�سافية، قد حت�س������ل عليها من 

أو املجلة اأو غريهما،  م�سادر اأخرى، كالكتاب ا

أة حني تك������ون اأمينة لنف�سها، فتقدم  اأما املرا

ل������ك وجهة نظر جديدة اأ�سلية ل تزيد فقط 

يف معلوماتك، ولكنها تغني �سخ�سيتك وتنفذ 

ب������ك اإىل عامل ل ت�ستطيع اأنت الرجل اأن تنفذ 

اإليه وح������دك، وكثري من الرجال يح�سبون ما 

نقول جتريدات متفعل������ة، وذلك على اعتبار 

اأن الن�س������اء اللوات������ي ي�سادفونهن يف حياتهم 

أو  اليومية، خملوقات عادي������ة ل ي�سكلن �راً ا

أو  م�سكلة، اإن �سبب هذا الظن ق�ر ب�رهم ا

أننا نواجه هنا مظهراً اآخر  متنيهم، والواقع ا

أة. ونعني  من مظاهر ازدواج قطب حياة املرا

أة و�سخ�سيتها  أنوثة امل������را ب������ه التفريق ب������ني ا

أنوثة طاغية يف  العامة، اإذ كثرياً م������ا تعي�س ا

أة ب�سيطة متوا�سعة، وهذه حقيقة  ذات ام������را

يتع������رف عليها الكثري م������ن الرجال يف بع�س 

املنا�سب������ات، وكثرياً ما يك������ون تعرفهم عليها 

�سب������ب ده�ستهم، وم�سدر خطر لهم والعك�س 

�سحيح، مبعنى اأن الكثريات من الن�ساء ذوات 

نوثة املنا�سبة  ال�سخ�سيات الفذة تنق�سهن الأ

مر الذي يهبط بفكرة  لهذه ال�سخ�سيات، الأ

أة قد تغف������ر كثرياً عن  الرج������ل عنه������ن، واملرا

�سي������اء ولكنها قلم������ا تغفر حينم������ا ت�سعر  الأ

أنوثته������ا ق������د اأهينت، وقد يه������م الرجال  اأن ا
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)املتزوج������ني( منكم اأن يعلموا اأن الزوجة قد 

تكون م�ستعدة لعمل اأي �سيء ير�سي زوجها، 

أنها  أو �سع������رت ا بعد خ�س������ام ندمت علي������ه ا

اأخط������اأت يف اإثارته، اأو رغبة منها يف ال�سالم 

نها  ما عدا اعرافها به������ذا اخلطاأ، وذلك لأ

نوثتها: باعرافها باأن هذه  أنه يتنكر لأ ت�سعر ا

نوثة قد قادته������ا اإىل اخلطاأ، واأن يف هذا  الأ

مراً يفتح عيون الذين ما زالوا  الذي نقول، لأ

أة ثانياً  أة اإن�س������ان اأولً وامرا يزعم������ون اأن املرا

وبعد ذلك.

ويف ه������ذا الن�س������ق م������ن التفك������ري، ن�سري 

جاب������ة عن �سوؤال كث������رياً ما يردد على  يف الإ

ل�سن، ونعني ب������ه الت�ساوؤل عن اإمكان قيام  الأ

أة. ال�سداقة  �سداقة حقيقية بني الرجل واملرا

ب�سورة عامة تقف يف منت�سف الطريق بني 

العالقة ال�سخ�سية والعالقة الوظيفية، وعلى 

هذا فال�سداقة بني اأفراد اجلن�سني موجودة 

بالفع������ل، وغري ممكنة الوجود بالنظر، اأو قل 

اإذا �سئ������ت اأن الن�ساء ل يعتقدون بقيامها، يف 

ح������ني اأن بع�س الرجال يعتق������دون مثل هذا 

العتقاد، وهم رجال يجب اأن نرثي حلالهم، 

واحل������ق اإن م������ا ي�سمى �سداقة ب������ني الرجل 

أة اإما عالقة منعت من اأن ي�سبح حباً،  وامل������را

اأو هي العالقة التي تبقت بعد اأن مات احلب 

وهي يف احلالتني �سيء تعي�س.

أة  اإن العنا�������ر التي و�سفنا من طبع املرا

�سا�سي-، وال�سفات النا�سئة  أة الأ -طبع امل������را

عن طفولته������ا وازدواج قطب وجودها، نقول 

اإن هذه العنا�ر ما تزال مغلقة بطبقة اأخرى 

أو )ال�ستجابات(  ونعني به������ا الرتكا�س������ات ا

أة، اإن كثرياً من الظروف  الجتماعية للم������را

أة من������ذ فجر التاري������خ اإىل عامل  دفع������ت باملرا

أة  �سنع������ه الرج������ل، ومن هنا كان �سع������ور املرا

احلديثة حني دخلت عامل الرجل موؤخراً بعدم 

الثق������ة بنف�سها والطمئنان اإىل العامل اجلديد 

وال�سع������ور باحليطة بالن�سبة للرجل، وبالتايل 

ميلها الدائ������م اإىل الدفاع الهاجم، ولكن علم 

النف�س واثق م������ن اأن هذه ال�سفات عار�سة، 

أنها تخفي وراءها �سخ�سية اأ�سلية �سافية،  وا

وثم������ة تاأثري ميار�س������ه التنظي������م الجتماعي 

أة احلديثة يت�سل اأكرث من �سواه  بالن�سبة للمرا

نوثة، لقد �سب������ق اأن قلنا: اإن من  بطبيع������ة الأ

�سلي������ة يف الرجال ميلهم اإىل  الجتاهات الأ

تف�سري الف������روق تف�سري قيم������ة، وهنا نواجه 

احلقيقة القائلة باأن عقلية ع�رنا التجارية 

نتاج والفوائ������د املحققة اأعظم قيم  تعترب الإ

أنها غايات  وجودنا. اإننا مل نحيا حيواتنا على ا

يف ح������د ذاتها، ولكننا نعتربها و�سائل غايات 

نت������اج والعائدة والفائ������دة، ومن  تف�س������ري بالإ

مظاهر هذا اخللق التجاري اعتقادنا اأن ما 

من �س������يء مبا يف ذلك ال�سعادة نح�سل عليه 

ب�س������ورة تلقائية طبيعية، بل ل بد لنا من اأن 
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ن�ستحق������ه، اأن هذا املوقف من احلياة رجايل 

حم�س وذلك على اعتب������ار اأن الرجل يفعل، 

نها  أة وذلك لأ وهو موقف غري مقبول من املرا

توج������د. وعندي اأن هذا هو ال�سبب يف �سعور 

أة احلديث������ة بعدم الطمئن������ان يف العامل  امل������را

أة  احلا�ر واملجتمع احلا�ر. اإن طريقة املرا

يف احلياة هي اأن )تك������ون(، اأن حتيا حياتها 

واأن تتمت������ع بها، اإنها خلقت فن احلياة، هذا 

هم ومداد عبقريتها، وها هنا  هو اإبداعها الأ

أة، ذلك  تتجلى �سحة قول الرجال ب�رية املرا

نوثة ال�سافية اأمر ل  اأن الوجود املح�س والأ

يفهم������ه الرجال ولذلك فه������و يخيفهم وهذه 

امل�سكلة تبلغ ذروتها يف جيلنا احلا�ر، ذلك 

اأن ن�ساءن������ا قد ربني ليع�سن ف������اإذا ما دخلن 

العامل واملجتمع واكت�سف������ن اأن فن احلياة قد 

أنهن ل يتق������ن عماًل ت�ساءلن  دال������ت دولته، وا

فزع������ات: ماذا يج������ب اأن نعم������ل لكي تكون 

حيواتن������ا جديرة بان نحياه������ا؟ اإنه �سوؤال ل 

جواب له يف حا�ر عاملنا، وهو �سوؤال بك�سف 

عن عر�س من اإعرا�س قلق املدينة احلا�رة 

وا�سطرابها وتعرثها.

ن ميكننا من ر�سم  اإن م������ا قلناه حت������ى الآ

أة: يف  �س������ورة اإىل ح������د كاف لبناء طب������ع املرا

املركز يق������وم الطبع الن�سوي اخلالد واملوؤلف 

أة، وهذه  م������ن �سفات م�ستتة من وج������ود املرا

البذرة حماط������ة بطبقة من ال�سفات الناجتة 

أة اجل�سدية والنف�سية، وهذه  عن طفولية املرا

حماط������ة بدورها بطبقة م������ن �سفات ناجمة 

أة بعينها، م������ن مثل الطموح  ع������ن فردية امرا

أو البالدة والقبح  واجلاذبي������ة والذكاء واملرح ا

خرية فتظهر  أما الطبقة الأ والرثثرة اإل������خ.. وا

أة بالن�سبة ملحيط اجتماعي  أفع������ال املرا ردود ا

معني.

اإن ه������ذا التعقيد ال������ذي حاولنا الك�سف 

عن������ه، هو ال������ذي دوخ الكثريين من الباحثني 

أة، والذين اختلف������ت نظرتهم  يف طب������ع امل������را

أة باختالف موقفه������م منها، والذين  اإىل امل������را

آراوؤهم فيها ب������ني منتهى الق�سوة  تراوح������ت ا

الت������ي اأوحت اإليه و�سفه������ا بالغباء وال�سخف 

كبار، الذي جعله������م ي�سلون اإىل  ومنته������ى الإ

حد تقدي�سها.

ث������م اإن هذا التعقيد بال������ذات، هو الذي 

دب������اء والفال�سفة والرجال  دف������ع العلماء والأ

أة  العادي������ني، اإىل حماول������ة حتليل طب������ع املرا

أو اإىل نكران  والتع������رف عل������ى عنا�ره������ا، ا

وجود �سيء ا�سمه الطبع الن�سوي. واحلق اإن 

الطبقات اخلارجية الت������ي و�سفنا، كثرياً ما 

�سلية اخلالدة  تعمي الناظر عن الب������ذرة الأ

املوجودة يف املركز، ونعني بها الطبع الن�سوي 

أياً م������ا كان فاإنن������ا ل نزعم لهذه  اخلال������د، وا

حاطة  ملامة الق�سرية باملو�سوع �سيئاً من الإ الإ

بله الكمال.
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م������ا زالت اأكرث البي������وت الدم�سقي������ة القدمية حافلة جدرانه������ا اخل�سبية 

بالزخارف والر�س������وم امللونة، مما يقدم لنا اأمثلة عن الفن الت�سكيلي ال�سوري 

قبل تاأثره الكامل مبفهوم الفن احلديث يف العامل.

�لفن �لت�سكيلي �لتلقائي

لقد جنح امل�سور حذراً اإىل جمع ال�سيغ النباتية الزخرفية املحورة، وهي 

ثار و�لفن )�سورية(  مفكر وباحث يف �لتاريخ و�لآ

- �لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري

❁

˜

رّواد احلركة الفنية

وىل والذكــــــــريات الأ

❁❁

د. عفيف بهن�سيد. عفيف بهن�سي
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الرق�س مبعناه ال�سطالحي، اإىل ت�سوير هذه 

النبات������ات ب�سيء من الواقعية، فهي اأ�سمومة 

زهر اأحياناً،  

وه������ي مزهرية ت�س������م باقة م������ن الورد 

وراق، ث������م ه������ي م�سه������د طاول������ة عليها  والأ

مزهري������ة اأو �سحن م������ن الفواكه مما ي�سمى 

اليوم بالطبيعة ال�سامتة.

أو  وق������د تت�سمن ال�سورة م�سه������د مدينة ا

أو بح������راً. كل ذلك باأ�سلوب  منظ������راً طبيعياً ا

مب�سط ل يقي������م وزناً للدقة وقواعد املنظور 

والن�س������ب، وه������ذا م������ا ي�سمى الي������وم بالفن  

التلقائي، وهو الفن الذي يعتمد على م�ساعر 

فطري������ة مل ت�سقلها قواعد الت�سوير وعلومه، 

وميار�سه هواة كونته������م املمار�سة التي تثبت 

وىل التلقائية. التجارب الأ

واإذا كانت ه������ذه النقو�س والر�سوم ثابتة، 

فثمة نوع من الفن ال�سعب������ي التلقائي احتل 

مركزاً هاماً اليوم هو فن الت�سوير على �سكل 

لوحة زجاجية م�ستقلة. ويتهافت النا�س على 

اقتناء ه������ذه ال�سور املل�سق������ة على الزجاج 

أو امللون������ة مبا�رة على  واملوؤط������رة بال������ورق، ا

الزجاج ب�سورة معكو�سة لكي تظهر �سحيحة 

خر. على الوجه الآ

أ�سماء  ولق������د ب������رزت يف ه������ذا املج������ال ا

م�سوري������ن مثل »مت������ويل« و»عل������ي امل�سور« 

أبو �سبحي التيناوي  و«حرب التيناوي« وابنه ا

)1883-1977( واأولده الذي������ن قاموا ب�سنع 

لواح امللونة واملذهبة واملكتوبة.  هذه الأ

وثم������ة فن احتل مكان������ة عالية يف تقدير 

أو الفن  املوؤرخني وهو ف������ن الت�سوير الديني ا

يقوين.  الأ

يقونات ال�سورية ال�سهرية،  أق������دم الأ ومن ا

أيقون������ة الع������ذراء الرحيم������ة �سي������دة دم�سق  ا

واملوجودة حالياً يف كني�سة ل فاليتا عا�سمة 

جزيرة مالطة.

بد�ية �لفن �حلديث 

أً من  اأطّل الفن احلديث على اجلمهور بدا

أ�سهر  جانب. ومن ا زي������ارة بع�س امل�سورين الأ

امل�سوري������ن الفرن�سيني الذي������ن زاروا �سورية 

واأعجب������وا مب�ساهدها واحلي������اة فيها، ادوار 

بيني������ون Pignon )1905-1968(. وج������ان 

  Jean- Charles- Duval س������ارل دوفال�

)1880-1959( )الذي ولد يف باري�س واأقام 

يف �سوري������ة مبنحة تابعة للمعه������د الفرن�سي 

�سالم������ي يف دم�سق، وفيه������ا اأجنز العديد  الإ

م������ن اللوحات يف ال�ساحلية وامليدان، و�سفح 

قا�سي������ون  ودمر، كما ر�سم احلارات ال�سيقة 

وبع�������س املهن.ثم جاء بع������ده امل�سور مي�سله 

Michelet  وق������د ت������رك جمموع������ات م������ن 
لوحاته بعد مغادرته �سورية يف العام 1946. 
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وخ������الل ال�ستينات ن�س������ط امل�سور ال�سرايل 

فران������ك بيك يف ت�سوي������ر امل�ساهد الطبيعية 

ل������وان املائية. ويف املتحف بدم�سق بع�س  بالأ

أو  اللوحات التي اقتنيت لفنانني زاروا البالد ا

�سارك������وا يف املعار�س التي اأقيمت يف دم�سق، 

ومريكوبون�سوت�سا،  جيبوغليان،  لوحات  منها 

وجان مو�سك������ه، ويوفان زوفيت�س. اإىل جانب 

لوحتني هامتني لفنانني لبنانيني هما، فيليب 

موراين، ولوحته ال�سخمة )املحمل(، وداوود 

القرم )1930-1848(.

ويف عه������د النت������داب الفرن�س������ي اأظهر 

بع�������س الفرن�سيني ممن كانوا يوؤدون واجبهم 

الع�سكري يف �سوري������ة، اهتماماً بال�سناعات 

والفنون املحلي������ة، وكان يف معهد الدرا�سات 

ال�رقية الذي اهت������م بالدرا�سات التاريخية 

أ�س������ه جان �سوفاجيه  ثري������ة )وكان على را والأ

J. Sauvaget( ف������رع لدرا�س������ات ال�سنائع 

 De دول������وره  او�ستا�������س  أ�س������ه  ترا والفن������ون 

Lorey. كم������ا اأن اإن�ساء مدار�������س ال�سنائع 

للذكور والبنات يف كل من دم�سق وحلب لعب 

دوراً هام������اً يف ت�سجيع املواهب و�سقلها. ثم 

تولت دور املعلمني واملعلمات منذ عام 1946 

تدري�س الفنون وال�سناعات الفنية.

وىل �ملعار�س �لفنية �لأ

 كان������ت املعار�س قبل ع������ام 1928 نادرة 

جداً، ثم ا�سرك يف معر�س ال�سنائع القدمية 

واحلديثة ع������ام 1928 عدد من الفنانني من 

أمث������ال توفيق  م�سوري������ن وتطبيقي������ني، من ا

ط������ارق، و�سعي������د حت�سني، ومي�سي������ل كر�سة، 

وفائ������ز العظم، وجوزفني تاجر، وحممد علي 

ول من  اخلياط. ولعل ه������ذا املعر�س كان الأ

نوعه يف �سورية، وقد اأقيم يف مقر اجلامعة 

ال�سورية بدم�سق.

وخالل الثالثينات قامت بع�س املعار�س 

الفردي������ة يف اأماكن خمتلف������ة مثل فندق اأمية 

واجلامعة ال�سورية ومدر�سة الالييك )املعهد 

العربي الفرن�سي(. ولعل اأول معر�س جماعي 

كان يف ع������ام 1940 يف مبنى معهد احلقوق 

)مديرية الربية حالياً(. ثم اأقيم معر�س اآخر 

ا�سرك فيه عدد اأكرب من الفنانني ال�سوريني 

مدر�س������ة  يف  وكان  املقيم������ني،  جان������ب  والأ

الالييك ويف عام 1943، ولقد تبنت املعار�س 

اجلماعية بع�������س اجلمعيات يف دم�سق مثل 

اجلمعية العربي������ة للفنون اجلميلة ثم رابطة 

الفنانني ال�سورية بدم�سق.

أه������م املعار�������س الت������ي اأقيمت يف  وم������ن ا

دم�سق معر�س مدر�سة باري�س الذي اأقيم يف 

عمال  مدر�س������ة الالييك عام  1948، ومن الأ
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املعرو�سة لوحات لبيكا�سو 

وموديلياين وفان دونغن.

�لفني���ة  �جلمعي���ات 

وىل �لأ

وبعد ال�ستقالل ظهرت 

لتمار�س  الفنية  اجلمعيات 

ن�ساط������ات متع������ددة، منها 

والنحت،  الر�س������م  تدري�س 

الفنان������ني  رابط������ة  مث������ل 

ال�سوري������ني بدم�س������ق التي 

كر�س������ت اأع�ساءها لتوجيه 

أبوابها  املوهوبني، وفتحت ا

ملمار�س������ة الف������ن يف جميع 

وق������ات. ويف حلب كانت  الأ

اأكادميي������ة اأ�ساريان 1956 

التابع������ة للجمعي������ة الفنية 

متار�س التدري�س الفني احلر باإدارة امل�سور 

زاره كابالن.

 بو�در �حلركة �لفنية

يف  الفني������ة  احلرك������ة  ب������وادر  ظه������رت 

املدن الداخلي������ة مثل دم�س������ق وحلب. وكان 

جنبية  للمطبوعات الفنية امللونة واملعار�س الأ

الدور احلا�سم يف تو�سيع الطالع على الفن 

احلديث.

ويتطورالف������ن خ������الل الثالثين������ات لكي 

يظهر عند فنانني مار�سوا  الت�سوير ولكنهم 

أكادميياً، وكانوا بذلك  ملا ميار�سوا درا�ست������ه ا

اأكرث �سدقاً واأكرث حملي������ة. ومن ممثلي هذا 

ألفري������د بخا�س )حلب( وعلي ر�سا  �سلوب ا الأ

معني )حل������ب( وفايز العظ������م )حماة( وعبد 

احلميد عب������د ربه )دم�س������ق( وعبد الوهاب 

أبو ال�سع������ود )1897-1950(  )دم�سق( وكان  ا

أوائل مدر�سي الفن، وترك جمموعة من  من ا

حداث  عمال الفنية الت������ي �سجلت اأهم الأ الأ

-1909( �سعي������ب  و�سبح������ي  التاريخي������ة. 
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أث������ر على جمموعة  1974( )حم�������س( الذي ا

من املوهوب������ني يف مدينة حم�������س، باأ�سلوبه 

الواقع������ي ال�سهل، وموا�سيع������ه الجتماعية. 

ود.جمي������ل م�سعود الكواكب������ي )دم�سق(. اأما 

�سعي������د حت�س������ني)1904-1987( )دم�س������ق(  

ينت�سب م�سوراً بارعاً وملوناً جذاباً يت�سدى 

للموا�سيع ال�سعبة ويخرجها حافلة باحلركة 

ل������وان، كل ذلك من خالل اإح�سا�س رقيق  والأ

�ساليب  منزه ع������ن التاأثريات اخلارجي������ة والأ

امل�ست������وردة مرتبط فقط بعامل يعي�سه ويفهمه 

ويحب������ه، عامل يكم������ن يف جمتمع������ه وتقاليده 

وتاريخه.

وب�س������كل مواز، ظه������ر من������ذ الع�رينات 

أ�سل������وب واقعي مدر�سي، يق������وم على معرفة  ا

بعلم الت�سوير احلديث وعلى اّطالع بروائع 

الف������ن العاملية، مثل ه������ذا الجتاه يف دم�سق 

توفيق ط������ارق )1875-1940(  ويعّد الرائد 

ول للواقعية  يف لوحاته التي متثل الوجوه  الأ

واملوا�سيع التاريخية، 

أي�ساً ظهر عدد من  ربعينات ا وخ������الل الأ

الفنانني املوهوبني مثل زهري ال�سبان )1904 

-1970( الذي اأتقن مهنة الت�سوير عن توفيق 

أرناوؤوط الذي  أنور عل������ي ا طارق م������ع زميله ا

يدخل يف زمرة الفنان������ني املحليني وامل�سور 

ر�ساد م�سطفى. اأما خالد الع�سلي فلقد برع 

ي�ساحي ال�ساحك )كاريكاتور(. بالر�سم الإ

و يتج������ه مي�سيل كر�س������ة )1971-1911( 

نح������و النطباعي������ة. وق������د حف������ل املتح������ف 

الوطني بلوحات������ه التي متثل احلياة ال�سعبية 

وامل�ساهد الطبيعية  اأ�سدق متثيل، واإن جنح  

نح������و تلوين اأكرث اإ�راق������اً، ونحو ت�سكيل اأقل 

اأكادميية واأقرب للمدر�سة النطباعية. ولعل 

هذا الجتاه  احلديث ه������و ا�ستمرار لجتاه 

كان قد تبلور يف م�ر ولبنان. 

و�ئل �ملوفدون �لأ

منذ العام 1935متك������ن بع�س املوهوبني 

احل�سول عل������ى منحة درا�سي������ة اإىل اإيطاليا 

لدرا�س������ة فن الت�سوي������ر، وهم حممود جالل، 

و�سالح النا�س������ف، ور�ساد ق�سيباتي، و�سهيل 

حدب  الأ

أت������ي هذا اجليل الث������اين من الفنانني   ويا

عائداً منذ  العام 1946من درا�سة جامعية يف 

روما وفلورن�سا ليتوىل مهمة التدري�س الفني، 

فيم�سي حمم������ود جالل)1911-1973( وراء 

الواقعي������ة م�سيفاً اإليها متكن������اً من التلوين، 

ق�سيبات������ي)2000-1923(  ر�س������اد  ومي�سي 

وراء املحلي������ني، اأما �سالح النا�سف )1914-

1970( فاإنه يظهر اأكرث ارتباطاً بالجتاهات 

التعبريية ال�سائعة.

وتوال������ت بعد احلرب البعثات اإىل اأوروبة 
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وخا�سة مدر�سة الفن������ون اجلميلة يف روما. 

واإىل م�������ر يف كلي������ة الفن������ون اجلميل������ة يف 

يفاد اأ�سبح منذئذ للتح�سيل  القاهرة، لكن الإ

العايل فوق اجلامعي دعماً لالخت�سا�س. 

بد�ية �لتجديد �لفني

من������ذ اخلم�سين������ات تع������ود جمموعة من 

الفنانني الذين در�سوا يف القاهرة اأو يف روما، 

وبه������م يتبلور جيل كان ق������د مار�س الت�سوير 

من������ذ اأكرث من عقد من ال�سنني. وي�سكل هذا 

اجليل موج������ة التجديد يف الف������ن ال�سوري، 

اإ�سماعي������ل)1963-1923(  اأده������م  وميثل������ه 

وحممود حماد )1923-1987(ون�سري �سورى 

املدر�������س )1923- وف������احت   )1992-1919(

  ) 1975-1920( �سب������اغ  ونوب������ار   )2000

وناظم اجلعف������ري )1918( و�ريف اأورفلي 

)1924-1995(، وابت������داأ هذا التجديد لدى 

ه������ذه املجموعة م������ن الفنان������ني بارتباطهم 

بالجتاه������ات العاملية احلديث������ة كامل�ستقبلية 

وال�ريالية والتعبريي������ة، وكان بع�سهم اجته 

أ�سلوب حمل������ي اأكرث اأ�سالة  نح������و البحث عن ا

كما فعل اأدهم وحماد واملدر�س.

ولقد لعب ن�سري �سورى دوراً هاماً خالل 

أ�سلوب فني  أر�س������ى دعائم ا اخلم�سين������ات، اإذ ا

واقع������ي حديث يك�سف عن جم������ال الطبيعة 

نطباعية.  واحلي������اة باألوان م�رقة متاأثراً بالإ

اأما �ريف اأورفلي  فلقد حافظ على واقعيته 

يف ت�سوير امل�ساهد حول نهر العا�سي.

�سالة من  بينما فهم اأده������م اإ�سماعيل الأ

ل������وان ول نهائية اخلط«  خ������الل »حرق������ة الأ

معتمداً يف ذلك على درا�سة نظرية ومالحظة 

أ�س�سه  فني������ة للرق�س العربي التقليدي، ناقاًل ا

�سكال التمثيلية. من الزخرفة اإىل الأ

�سلوب الواقعي  وبعد ممار�سة ج������ادة لالأ

املب�س������ط  وج������د حمم������ود حم������اد يف اخلط 

أو الكلمة اأو اجلملة جمالً  العرب������ي، احلرف ا

لت�سكي������الت ل حد لها و�سعه������ا �سمن اإطار 

مفهوم الفن التجريدي احلديث.

وتابع فاحت  املدر�س الجتاه املحلي الذي 

اعتمد على املباده������ات واملمار�سات العفوية 

يف ر�سم الوجوه الربيئة.

 ولقد �س������ار يف نف�س هذا الطريق الذي 

ترج������ع ج������ذوره اإىل قرون ما�سي������ة، كل من 

اأحم������د دراق.. �سباعي، وغ�س������ان ال�سباعي، 

خر�س. ولكن هذا  ور�سا ح�سح�س، وغياث الأ

الجتاه اقت�ر على تبني الروؤية الطفلية.

اأما نعيم اإ�سماعي������ل)1930-1979( فاإن 

أ�سلوبه يف تب�سي������ط الوجوه وحماكاة الرق�س  ا

ل������وان ال�رقية، ق������ام على روؤية  العربي والأ

عقلية، ولق������د �سار يف اجت������اه مماثل ناجي 
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عبيد مع اعتماد اأو�سح على الرق�س والكتابة 

العربية. 

ويعود مم������دوح ق�س������الن )1929-(  من 

روما وقد مت�س������ك باأ�سلوبه الت�سكيلي املجزع 

أو اإن�سانية،  لوني������اً، بحثاً عن كتل معماري������ة ا

را�س������داً بذكاء احلي������اة الجتماعية يف ريف 

دم�س������ق، واأول من در�س الت�سوير يف مو�سكو 

ميالد ال�سايب )1923-2000( وحافظ على 

أ�سلوبه الواقعي.  ا

�سالي���ب  �لأ ع���ن  �لبح���ث  متابع���ة 

�ل�سخ�سية

ثم يظهر اجليل الرابع وقد در�س الفن يف 

�سكندرية  كليات الفنون العربية، القاهرة والإ

ودم�س������ق. وا�ستفاد من ظ������روف ال�ستقالل 

أنه عا�س يف  وم������ن م�ساعدة الدولة للفن. ثم ا

أ�سلوب  ظروف قومي������ة دفعته للبحث ع������ن ا

اأ�سيل كما دفعته للتزام الق�سايا املعا�سة.

وميثل هذا اجليل اليا�س زيات )1934( 

الذي ا�ستهر باأ�سلوبه امللحمي الرمزي الذي 

ا�ستم������ده من الراث املحلي ال�سعبي والديني 

يقوين. ونذير نبعة )1938-( الذي اأده�س  الإ

املتلق������ي مبقدرت������ه عل������ى اقتح������ام تفا�سيل 

نثوية �سعياً وراء التعبري عن رمز  الهيئ������ات الأ

أو يف�ر  يف�ر مالمح مدينة دم�سق بهمومها، ا

أة  ن�سانية، عند املرا �سكاليات الوجودية الإ الإ

ن�ساين، وعبد  خا�سة، بو�سفها رمز الوجود الإ

القادر النائ������ب )1928-( بلوحاته الوجهية 

التي متّيز بها، وقد اأتقن مالحمها اجلمالية 

والنف�سية، وغ�سان ال�سباعي )1939-( الذي 

انتقل بعد نك�سة 1967 من ت�سوير املوا�سيع 

زمة  الطبيعي������ة، اإىل الدخ������ول اإىل اأعماق الأ

أة، باحثاً  ن�سان ممث������اًل باملرا الت������ي يعانيها الإ

ف�سل،  عن اخلال�س واحلرية  وامل�ستقبل الأ

أي�ساً  أ�سعد عراب������ي )1941-( الذي انتقل ا وا

من مرحلة التعل������ق بر�سم معامل بيوت دم�سق 

الت������ي اأ�رته زمناً، اإىل اكت�ساف اأ�رار الر�سم 

باأ�سل������وب ملحمي،  )املرقنات(  ي�ساح������ي  الإ

أ�سلوبه  وعبد الظاهر مراد وقد حافظ على ا

الغنائي يف ت�سوير الطبيعة ال�سامتة، وليلى 

ن�سري)1942( التي اقتحمت هيكلية ال�سكل 

ن�س������اين لتق������دمي لوحات فني������ة �ساعرية،  الإ

الباحث   )2007-1936( اخلال������دي  وغازي 

ع������ن اأجمل امل�ساه������د الطبيعي������ة، واملواقف 

ن�ساني������ة امللتزم������ة، باأ�سل������وب وا�سح �سهل  الإ

القراءة والتذوق.

وميكنن������ا اأن ن�سي������ف اإىل ه������ذا اجليل 

عدداً م������ن الفنانني الذين در�سوا يف اإيطاليا 

اأو فرن�س������ا مث������ل �سامي بره������ان ولوؤي كيايل 

)1934-1979(  وق������د زاع������ت �سهرته منذ 

عودت������ه م������ن اإيطاليا حاماًل موؤث������رات الفن 
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يطايل يف ع�ر النه�سة ولكنه مل يلب�س اأن  الإ

اختلط باحلياة ال�سعبية، ناقاًل �سور واأو�ساع 

النا�س الب�سطاء، باأ�سلوب يعتمد على اخلط 

اأكرث من اعتماده على التلوين.

و ا�ستمر �سامي برهان)1929-( حمافظاً 

عل������ى ارتباطه باحل������رف العرب������ي والكلمة، 

برباعة يف تكوين مو�سوعه احلرويف وتلوينه، 

وامتدت احلروفية عنده اإىل النحت امليداين 

الذي اخت�س به.  ول بد من القول اإن فئة من 

فناين هذه احلقبة ا�ستمرت مت�سلة بتيارات 

الفن العاملية. مثل خزمية علواين )1934-( 

ن�سانية وال�سيا�سية،  فلقد �سغلته املوا�سيع الإ

باأ�سل������وب فاجعي، اإمعان������اً يف نقل اأحا�سي�سه 

وانفعالته  التي ع������رب عنها باأ�سكال غريبة، 

وكانت �س������ورة احل�سان  ت�ساعده يف التعبري 

عن املواقف ال�سعبة. وثمة جيل من الفنانني 

أ�ساليبه������م الفنية، نذكر منهم،  املجددين يف ا

لبي������ب ر�س������الن )1939-( وبره������ان كركتلي 

)1932-1996(، وخالد املز )1937( واأحمد 

دراق ال�سباع������ي )1935-1987(، وجولي������ان 

قطين������ي، وجمي������ب داوود، ون�س������اأت الزعبي 

)1939-(، ووليد عزت )1972-1930(.

حماولت �لغرت�ب

 ع������دد م������ن الفنان������ني  ال�سوريني حاول 

ال�ستق������رار بعي������داً عن ب������الده ميار�س الفن 

أ�سل������وب خا�س، وكان  بعد اأن تو�س������ح لديه ا

أبرز ه������وؤلء املغربني يف روما م�سطفى  من ا

يحي������ى )1933-2000( ال������ذي بل������غ �سهرة 

لوان امل�رقة،  عاملي������ة باأ�سلوبه املب�سط ذي الأ

و�سامي برهان  وقد عاد اإىل حلب بعد غياب 

طويل.

ويف برل������ني ميار�س مروان ق�ساب با�سي 

)1937-( احلفر والت�سوي������ر بتفوق وا�سح، 

كم������ا افتتح الفريد بخا�������س )1970-1917( 

مر�سم������اً لتدري�س الفن يف ب������ريوت، تاركاً يف 

حلب ويف املتح������ف بدم�سق، ذكريات اأعماله 

الت�سويرية والنحتية التي متثل بداية مرحلة 

املقيمني  الفنان������ني  الفنية.وم������ن  احلداث������ة 

أ�سعد  خارجاً، عبد الرحمن �سخر فرزات، وا

عرابي، وامل�س������ور املهند�س وهبي احلريري 

اأول خريجي البوزار يف باري�س.

�لفني���ة  �لر�سمي���ة  �س�س���ات  �ملوؤ ظه���ور   

ون�ساطاتها

من������ذ عام 1950 قام������ت املديرية العامة 

ث������ار واملتاح������ف بتبن������ي احلرك������ة الفنية  لالآ

فعم������دت اإىل اإقام������ة معر�������س �سن������وي، ثم 

اأ�سبحت املرج������ع ل�سوؤون الفنان������ني واملوئل 

لت�سجيعهم، متنحهم اجلوائز املادية وتقتني 

أن�ساأت املديرية املذكورة جناحاً  اأعمالهم. ثم ا

عم������ال الفنية �سمي )جناح  دائماً لعر�س الأ

الفن احلديث(.
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وىل جمموعة من  و�سارك يف املعار�س الأ

الفنان������ني املوهوبني الع�ساميني ومنهم، عبد 

الن�سواتي، وم������روان �ساهني، وقتيبة  العزيز 

ال�سهابي، والفرد حتمل، وحزقيال طورو�س، 

ور�ساد م�سطف������ى باأ�سلوبه الواقعي الدقيق، 

أ�سعد  أما ا وعيد يعقوبي باأ�سلوبه التجريدي. ا

زكاري فلقد در�س يف ال�سكندرية على �سيف 

�سلوب التعبريي.  وانلي وتبنى الأ

أن�سئ������ت وزارة الثقافة  ويف ع������ام 1958 ا

ر�س������اد القومي واأحدثت فيه������ا مديرية  والإ

للفن������ون اجلميل������ة تتبعها دائ������رة للمقتنيات 

واملعار�������س ودائرة للن�س������ب والتماثيل، وقد 

تبنت هذه املديري������ة التي تولينا اإدارتها منذ 

عمال التالية: ن�ساأتها وحتى عام 1970 الأ

 اإقامة معر�سني �سنويني للربيع واخلريف 

للفن������ون الت�سكيلية ال�سوري������ة. واإقامة جميع 

جنبية. ون�ر املطبوعات  املعار�س املحلية والأ

الالزم������ة. واإقامة الن�سب والتماثيل لتجميل 

أر�سيف دقي������ق للفنانني. امل������دن. وتنظي������م ا

وت�سجيع الفنانني مبنحهم امليداليات و�راء 

اإنتاجهم وتقدمي �سائ������ر اخلدمات املمكنة.و 

اإحداث مراكز للفنون الت�سكيلية والتطبيقية 

�راف عليها. وتق������وم هذه املراكز مقام  والإ

الن������وادي واجلمعي������ات، ب������ل مق������ام املعاهد 

الخت�سا�سي������ة فه������ي تدر�س الف������ن وتقدم 

ف������الم الفنية.  املعار�������س واملحا�������رات والأ

والدرا�سة فيه������ا حرة ولكن الدرو�س نظامية 

ويقت�س������ي املنت�سب اأربع دورات مدة كل دورة 

أ�سهر. �ستة ا

  لق������د �سم������ت هذه املديري������ة عدداً من 

الفنانني وه������م، جاك ورده، غازي اخلالدي، 

قتيبة ال�سهابي، الفرد حتمل، ه�سام زمريق، 

أرناوؤوط. وعبد القادر ا

أن�سئت املراكز الفنية التالية، يف  وبداية ا

دم�سق 1960 يف حلب 1961 يف حماة 1962 

يف حم�س 1963 يف الالذقية 1964 ومركز 

الفن������ون التطبيقية يف دم�سق. ويعود الف�سل 

يف ت�سجي������ع املديري������ة على القي������ام مبهامها 

وحتقيق مبادئه������ا اإىل الدكتور يو�سف �سقرا 

مني العام لوزارة الثقافة يف ذلك الوقت. الأ

أ�س�ست  اأما كلية الفن������ون اجلميلة، فلقد ا

حتت ا�سم املعهد العايل للفنون اجلميلة عام 

1959 ثم اأحُلقت باجلامعة عام 1963 وهي 

أق�س������ام، الت�سوير، احلفر،  تت�سم������ن خم�سة ا

النحت، الزخرفة، وق�سم العمارة، ثم انف�سل 

هذا الق�سم عام 1970 لريبط بكلية الهند�سة، 

ولقد بلغ عدد املتخرجني من الكلية ما يزيد 

ألفي  طالب وطالب������ة تقريباً، برز عدد  ع������ن ا

منه������م كفنان������ني ممتازين. واحل������ق اإن كلية 

أر�س������ت قواعد احلركة  الفن������ون اجلميلة قد ا
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الفنية وخططت الطريق لزدهارها ومنوها.

أ�سات������ذة م������ن م�ر  اإذ �سم������ت يف البداي������ة ا

أورب������ة، منهم اأحمد عا�س������م، وتيودوروف،  وا

ولريجينا..

ومن اأهم التجمعات الفنية نقابة الفنون 

اجلميلة التي دعونا اإىل تاأ�سي�سها عام 1969 

ن بنجاح م�سطرد  والتي متار�س ن�ساطها الآ

يف جم������ال اإقام������ة املعار�������س وتنظيم عالقة 

والدعوة  وباجلماه������ري،  ببع�سهم  الفنان������ني 

قط������ار  اإىل توحي������د احلرك������ة الفني������ة يف الأ

العربية �سمن نطاق الحتاد العربي للفنون 

الت�سكيلية.  و�سمت النقابة طالئع الفنانات 

قار�سل������ي)1969-1925(،  اإقبال  اأمثال  من 

وليلى ن�سري، ومي�سون جزائري التي اأحرزت 

ح�سن غالف. وىل لأ اجلائزة الأ

عالن تطور فنون النحت واحلفر والإ

  اإىل جانب ظهور فن الت�سوير باجتاهاته 

املت�سعب������ة ظهر ف������ن النحت ال������ذي مار�سه 

أنف�سهم مثل جالل وبخا�س. وكان  امل�سورون ا

ج������اك وردة )1910-1985( اأول من مار�س 

النح������ت يف �سورية بعد زي������ارة اطالعية يف 

باري�س. 

عل������ى اأن فتحي حممد قب������اوة )1917-

1958( ال������ذي تويف مبكراً ترك مناذج رائعة 

تدل عل������ى موهبة ف������ذة مل ي�سعفه������ا الدهر 

للتفت������ح الكامل ثم ظهر من النحاتني عدنان 

اإجنيله، وخمل�س �سابوين، وعدنان الرفاعي، 

ووديع رحمة، وعبد ال�سالم قطرميز، وريا�س 

أما �سعيد خملوف )2000-1939(  بريوتي.. ا

فلقد تفرد بالنحت عل������ى اخل�سب واحلجر 

وبلغ يف ذلك �سهرة جيدة.

  ويف جم������ال النح������ت املي������داين كان اأول 

متثال ت�سبيهي اأقيم يف دم�سق، متثال يو�سف 

العظم������ة، الذي قدم ع������ام 1954 هدية من 

اجلالي������ة العربية ال�سورية يف املهجر دون اأن 

يعرف ا�سم �سانعه.

ويف عام 1955 قتل العقيد عدنان املالكي 

أث������ار مقتله حزناً ولوعة،  القائد التقدمي، وا

واأرادت قيادة اجلي�س اأن تقيم للراحل متثالً 

تذكاري������اً، فكلفت فتحي حمم������د قباوة الذي 

كان قد عاد من روما موفداً من بلدية حلب 

أنه������ى درا�ساته يف النحت والت�سوير  بعد اأن ا

بنجاح.

ومبنا�سب������ة الحتف������الت باأعي������اد الثورة 

واجلالء، كانت املدن ال�سورية وخا�سة دم�سق 

وحل������ب تقيم ن�سب������اً تزيينية تدف������ع نفقاتها 

�������ركات القطاع العام. وهكذا تقرر اأن يقام 

ن�س������ب ميثل الثوري العرب������ي وي�سم لوحات 

عن دخول الث������ورة اإىل خمتل������ف القطاعات 

ال�سعبي������ة، ولقد كلف به������ذا العمل ال�سخم 
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النحات������ون )حممود ج������الل، وودي������ع رحمة 

)1940-(، وعبد ال�سالم قطرميز )1939-( 

أنف�سهم بو�سع ت�سميم القاعدة، كما  وقاموا ا

قام رحمة وقطرميز ب�سكب التمثال ال�سخم 

لواح بالربونز. والأ

ثن������اء كان مرك������ز الفن������ون  ويف تل������ك الأ

التطبيقي������ة وباإ�������راف اخلب������ري البلغ������اري 

كومانوف ينجز �سكب متثال )الكادح( لن�ساأت 

رعدون )1940-(.

�سا�س������ي يف ف������ن النحت  اإن الجت������اه الأ

ن  احلدي������ث هو الجت������اه الواقع������ي، ذلك لأ

املو�سوع������ات الغالب������ة كان������ت �سخ�سي������ة اأو 

تذكارية، كما اأن تدري�س النحت يف كلية الفنون 

�سل������وب الواقعي، الذي قاده  اعتمد غالباً الأ

حممود جالل ثم تيودوروف الفنان البلغاري، 

ولكن ثمة اجت������اه اآخر كان يق������وده �سمولنا 

الفن������ان البولوين ويقوم عل������ى حتوير الواقع 

�سلية لل�سكل.  والقت�س������ار على املالم������ح الأ

أثر  أم������ا النحات امل�ري اأحمد عا�سم فلقد ا ا

تاأثرياً وا�سح������اً يف جيل طالبه من النحاتني 

ال�سباب املتاأخري������ن، اإذ قامت طريقته على 

الهتمام بجمال الكتل������ة والتكوين واحلركة 

مع تب�سيط التفا�سيل وحتوير ال�سكل.

لقد لعب ق�س������م الربونز يف مركز الفنون 

التطبيقي������ة دوراً هام������اً يف اإب������راز النح������ت 

واإقامة الن�سب التذكارية، ولقد اأ�رف على 

هذا الق�سم اخلب������ري البلغاري بير كومانوف 

Kumanoff الذي ا�ستمر

يف عمل������ه خالل عام������ي 1966-1965.

ولق������د ا�ستفاد من خربته ع������دد من الفنانني 

ال�سوريني منهم عبد ال�سالم قطرميز ووديع 

رحمة، ويا�ر ال�سمعة. 

ومل يكن ف������ن احلفر معروف������اً قبل العام 

1958، وكان حماد وق�سالن اأول من مار�سه، 

خر�س )1939-( كان اأول  على اأن غي������اث الأ

من اخت�س يف هذا الف������ن، در�سه يف باري�س 

ومدريد وح�سل فيه على اجلائزة الثانية يف 

�سكندرية لعام 1972، وقام بتدري�سه  بينايل الإ

يف كلي������ة الفن������ون اجلميلة بجمي������ع فروعه، 

احلفر على املع������دن واخل�س������ب واللينوليوم 

والطباعة احلجرية.

عالن احلدي������ث منذ العام  وظهر فن الإ

وط  )1934- أرناوؤ 1960 على يد عبد القادر ا

1992( ال������ذي ابتكر اأمناط������اً من اخلطوط 

احلديث������ة. كما ظهر فن الديك������ور الداخلي 

اأولً عل������ى يد ه�سام املعل������م منذ عام 1958، 

ث������م ازداد ع������دد املخت�سني به������ذا الفن بعد 

اإن�ساء ق�س������م خا�س لتدري�سه يف كلية الفنون 

اجلميلة.
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�لفن و�لهوية

 تابع عفيف البهن�سي )1928-( م�سريته 

لتاأ�سي������ل الفن.ولق������د اأعل������ن من������ذ البداية 

اأن مهم������ة الفنان������ني يف ال������دول العربية هي 

ال�سعي اإىل تاأ�سي������ل الفن واإعطائه �سخ�سية 

متمي������زة، واأن الفن العربي احلديث ي�ستطيع 

جتاوز تاأخره عن رك������ب الفنون يف العامل اإذا 

�س������ار يف منحى مفهومه ال�رق������ي يف تربته 

ومناخه وتقاليده، تاركاً املحاولت اجلاحمة 

�سحابه������ا املرتبط������ني مب�س������اكل احل�سارة  لأ

املتاأزمة، وهموم احلرية التائهة.

وهك������ذا فاإننا نرى الف������ن ال�سوري خالل 

ال�ستين������ات وق������د ات�سم باللت������زام الطوعي، 

فل������م  تكن املوا�سيع احليادية لت�سغل اهتمام 

الفنان، بل نرى كثرياً من الفنانني ل يخرجون 

يف موا�سيعهم عن دائ������رة املوا�سيع القومية 

والجتماعي������ة والن�سالية، ب������ل كان ت�سوير 

امل�ساه������د الطبيعي������ة تعب������رياً ع������ن التم�سك 

أو تعبرياً عن  بالقرية واملدين������ة التاريخي������ة ا

ر�س املحتلة. احلنني ملوقع يف الأ
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حمل������ْت ال�سيا�سُة التحريرية لنور الدين ال�سهي������د مبقدار عاٍل من الروؤى 

َل م�روَعُه ال�سيا�سي الع�سكري  �سياءُ العظيمُة اإل بها، لقد َحمَّ التي ل تكون الأ

لَ������ْت العمَق اجليو  بح�س������ور معماري حملتْ������ُه من ثم امل������دُن العربية التي �َسكَّ

�سيا�س������ي لهذا امل�روع بدءاً م������ن املو�سل اإىل اجلزيرة واإىل حلب ودم�سق ومن 

ثم م�ر. 

اإنَّ ا�ستح�ساَر وا�ستعادة هذه الروؤية املهمة يف م�سايرة خطط هذا امل�روع 

مهند�سة وباحثة يف �لرت�ث �لعربي �سورية.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.
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قراءٌة يف امل�رشوع التحريري لنور الدين ال�شهيد
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والت������ي واَكَب������ْت ال�سراتيجي������ة الع�سكري������ة 

اإنَّ ه������ذا ال�ستح�سار  الواعي������ة واملُحنََّكة.. 

أبعاداً م������ن �سخ�سية املدينة  يقدُم بالنتيجة ا

�سالمية. العربية الإ

ا�ستن������اداً اإىل خلفية �سا�سعة من اخلربات 

دارية، تبلوَر امل�روُع  ال�سيا�سية والع�سكرية والإ

التحري������ري لنور الدين ال�سهي������د على ثالثة 

حماور: حم������ور العراق وحم������ور م�ر وامتد 

املحور ال�سام������ي بينهما عميق������اً ومركزياً.. 

كان������ت �سيا�ست������ه ته������دف اإىل تكوي������ن جبهة 

اإ�سالمية يَُطوُق به������ا ال�سليبيون ول�سيما يف 

فل�سطني متهيداً لزعزعة كيانهم، وقد وجَد 

خالل ذلك اأن احلل الفعال خلنق الفرجنة يف 

فل�سط������ني ل يكون اإل بال�ستيالء على م�ر، 

م������ر الذي يوؤدي اإىل وقوع مملكة الفرجنة  الأ

يف بي������ت املقد�س بني �سق������ي الرحى فت�سبح 

حم�سورة ما بني دم�س������ق وم�ر.. وان�سبت 

خطط ُ حممود زنكي على حتقيق ذلك ويكون 

أ م�روعاً حتريرياً ا�سراتيجياً  بذلك قد ابتدا

اأو�سل فيما بع������د اإىل ن�رين اإ�سالميني من 

طبيعة عاملية، كان هذان الن�ران املف�سليان 

هما معركة حطني ومعركة عني جالوت.

ل يه������دُف هذا املق������ال اإىل تقدمي بحٍث 

أو درا�سة حتليلية للعمارة  معماري توثيق������ي ا

أجُن������زت يف الع�ر الزنك������ي بقدر ما  الت������ي ا

هي حماولٌة ل�ست�سفاف روؤيٍة وهدٍف رافقت 

كرث اأهمية  م�روع������اً حتريرياً لعله ما زال الأ

وحتقق������اً من������ذ فرات م������ا بع������د الفتوحات 

�سالمي������ة الك������ربى التي مت������ت يف العهد  الإ

موي.  فالبحث املعماري يف املدن العربية  الأ

�سالمية ل يج������ب اأن يتوقف عند مرحلة  الإ

الت�ريح التكويني تو�سيف������اً وقيا�ساً وتوثيقاً 

فق������ط.. فلعل هذه هي املرحل������ة التاأ�سي�سية 

من البح������ث.. واإمن������ا نحت������اج اإىل متابعات 

بحثية يكون من اأهدافها ا�ستك�ساف الروابط 

�سباب والروؤى، فالتكوينات املعمارية يف  والأ

عادة  املدينة هي تاريخ������اٌت قابلة للقراءة ولإ

ن  أبع������اد كثرية لأ القراءة م������ن م�ستوي������ات وا

�سالمية  الوجود املادي التاريخي للمدينة الإ

ت�سكل ا�ستن������اداً اإىل قرون مليئات وحمركات 

�سالم������ي مبركزيته  كان للوج������ود العربي الإ

التاريخي������ة )العراق – بالد ال�سام – وم�ر( 

فع������اًل ديناميكي������اً يف تَ�َسُكل وتط������ور املدينة 

�سالمي������ة ومن ذل������ك تكويناتها  العربي������ة الإ

املعمارية بح�سورها ودللتها .

لئ������ن �سكل������ت اجلغرافي������ة املمت������دة من 

تكريت اإىل املو�سل واجلزيرة وحلب ودم�سق 

ردن وفل�سطني وم�ر.. لئن �سكلت هذه  والأ

اجلغرافية القدمية امل�ساح������َة الع�سكريَة يف 

هذا امل�روع التي خا�������س فوقها نور الدين 

تلك املع������ارك التحريرية.. ف������اإن امل�ساحات 

املدينية �سكلت م�رحاً معمارياً كاأمنا اأرخْت 
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يف  لَْت  بطريقة اأخرى له������ذا امل�روع.. فت�سكِّ

معظم ه������ذه اجلغرافية املديني������ة تكويناٌت 

أدلَْت به  معماري������ة كان لها دللة اأكرث مم������ا ا

عملياُت قيا�سها وت�سنيفاتها احلديثة..

�سخ�سية ن���ور �لدين  حممود بن زنك���ي 

) 511 – 569 ه� / 1118 – 1174 م ( 

أْت    م������ن املو�سل يف �سمايل الع������راق بدا

الرحلة التحريرية الزنكية.. بوالد نور الدين 

حمم������ود زنكي  امللك املن�س������ور عماد الدين 

أع������وان ال�سلطان  زنكي ب������ن اآق �سنق������ر من ا

فاأقطع������ه مدينة حلب، وعني عم������اد الدين 

أم������رياً على املو�س������ل وتوابعه������ا �سنة 521ه�  ا

تابكية  / 1127 م وه������و موؤ�س�س الدول������ة الأ

الركماني������ة )521 – 631 ه�������( ُقت������ل خالل 

ح�ساره لقلعة جعرب �سن������ة 541 ه� / 1145 

م واقت�سم اأولده اأمالكه فاأخذ �سيف الدولة 

غازي املو�س������ل وما والها وخلف نور الدين 

أب������اه يف حكم حلب )541 / 1146م( وما اإن  ا

أ بتنفيذ م�روعه  و�سل اإىل ال�سلطة حتى ابتدا

أنه كان نا�سج������اً ووا�سحاً متاماً  الذي ب������دا ا

بالن�سب������ة اإليه كخط������ة ا�سراتيجية ع�سكرية 

وك�سيا�س������ة �ساملة ا�ستوعب������ت مراكز القوى 

القائمة وقوة الع������دو ال�سليبي املنبث هاهنا 

وهاهنا واملتمركز بقوة يف فل�سطني.. فاحتل 

تابكة واأقام  دم�سق واأخذها م������ن حكامها الأ

دول������ة قوية ت�سمل ال�س������ام واجلزيرة وخالل 

ذلك حرر الكثري من احل�سون والقالع.. كان 

ل�سخ�سيته وقع كبري وتاأثري يف احل�س ال�سعبي 

�سالمي والتغلغالت  الناقم على الت�������رذم الإ

غري املنتهية لل�سليبيني.. فانتقل ح�سوُرهُ اإىل 

حيز البطل النقي النبيل �ساحب النجاحات 

أي�س������اً تاأييَد اخلالفة  الع�سكرية مما منحه ا

يف بغ������داد.. ومل ل متنح������ه اخلالفُة تاأييدها 

ْت موهبت������ُه ال�سيا�سية والع�سكرية  أ�سعَّ وق������د ا

أ  أنه �سيدف������ُع بالظالِم ال������ذي بدا بنور ب������دا ا

أنَّ موؤرخي ع�ره  يدله������ُم يف �سمائها!! ذلك ا

أنَّ عهده  والع�س������ور التالية �سجلوا ل������ه ومنه ا

ثري ذكر  هو ع�رُ الدول������ة النورية.. فابن الأ

أنه »مل يَر بعد اخللف������اء الرا�سدين وعمر بن  ا

عبد العزيز اأح�سن من �سريته ول اأكرث حترياً 

ا�ِسَباً لنف�سه ومن ذلك   فكان حُمَ
)1(

منه للعدل«

أن������ه كان يعترب نف�سه خازناً للم�سلمني.. وقد  ا

ثري ما ي�سري اإىل بع�سٍ من مالمح  أورد ابُن الأ ا

أنه كان مثقف������اً وعارفاً  �سخ�سيت������ه تو�س������ُح ا

أبعد ما  بالفقه على مذهب اأبي حنيفة وكان ا

أننا منيل اإىل �سرب  يكون ع������ن التع�سب. ومع ا

مور النهائي������ة ال�سراتيجية يف منجزات  الأ

أنَُّه يف عمقه النف�سي  نور الدين ال�سهيد غري ا

كان يتمتع بتلك ال�سجاعة مبعناها الع�سكري 

وغ������ري الع�سكري ذلك ما ذك������ره ُجلُّ موؤرخي 

نه يعترب موؤ�س�ساً  فرته والف������رات الالحقة لأ

أنه  أْن ن�ست�سَف ا .. ن�ستطي������ُع ا
)2(

لها جميعه������ا
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امتلك �سخ�سيًة متوازنة ل تعاين من 

النق�س والتوت������رات �سواًء يف منبتها 

كرث ات�ساعاً  �ري اأو يف بيئته������ا الأ الأ

مم������ا منحه �سخ�سي������َة القائد النبيل 

رفي������ِع ال�سفات وال�سل������وك، فامتلَك 

الوقاَر والهيب������ة احلقيقيني من غري 

افتع������ال.. وعملي������اً خ������الل زم������ٍن مل 

يتجاوز الثالث������ني �سنة و�سع خارطًة 

�سالمية..  جديدًة للحركة العربية الإ

أ�س�س������اً لتوحيد ال�سام مع  فقد و�سع ا

م�ر ح������ني اأر�سل حمالٍت متواليات 

لنجدتها م������ن اخلطر ال�سليبي.. ومل 

تكن خطُة ن������ور الدي������ن اأو خارطتُُه 

را�سي  التاأ�سي�سية جمرُد ارت�سامات لأ

أو الدول������ة املقرح������ة، بل  املع������ارك ا

انبثق������ت يف داخله������ا بق������وة ومتكن 

العا�سم������اُت القدمي������ة الت������ي بداأت 

باملو�سل ث������م حلب ودم�س������ق وكانت 

املدن الفل�سطيني������ة وامل�رية داخلًة 

يف جبهة ال�راع املبا�������رة مع ال�سليبيني.. 

لَْت هذه العا�سماُت العتيقة نقاطاً ُم�سعَة  �َسكَّ

بق������وة يف خارطة نور الدين ما زالْت حتملها 

ن تكوين������اٌت معمارية كان كثريٌ  بقوة حتى الآ

منها مدار�������س وبيمار�ستان������ات وخانقاهات 

وم�ساج������د بالتاأكيد.. حني دخ������ل نور الدين 

يف م�روع������ه التحريري املتكامل يف مواجهة 

الزحف القادم من الغرب.. وحني بداأت روؤاهُ 

بالتبلور والتج�س������د كان ما يزال يف التا�سعة 

�سئلة ولعلها  والع�ري������ن.. واإذن، كثريةٌ هي الأ

ْت عربه هذه  ت�ساوؤلت.. عن الت�َسُكل الذي مَتَّ

ال�سخ�سية ال�سيا�سية الع�سكرية الفذة.. مما 

������َر بها؟ من خلق فيها  أثَّ ت�سكل������ت؟ كيف؟ من ا

ح�س������اً منفتحاً جعل الع������املَ كله يف موقع من 
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تفكريه������ا؟؟.. لعلها ت�س������اوؤلٌت تنتظُر بحثاً 

أبد الدهر يف دوائر التاأريخ  ممنهجاً ل يقبُع ا

القدمية.. ول يُ�س������كُل افرا�ساِتِه من دوائر 

�سيق������ة ابتُِذلَْت من التك������رار.. ف� نوُر الدين 

كان �سخ�سي������ًة عاملية ب������كل معايري احلقيقة 

َْت التاريَخ الكلي للعامل..  نه �سنع نتائَج غريَّ لأ

وكاأن الربط بني التكوينات املعمارية النورية 

الباقية يف امل������دن العربية وبني احلركة غري 

العادي������ة يف فعله ال�سيا�س������ي والع�سكري هي 

بحاث،  منٌط من ه������ذه الت�ساوؤلت اأو هذه الأ

ن مث������ل هذا اجله������د البحثي ه������و طريٌق  لأ

عادة خل������ق البنية التفكريي������ة التي خلقت  لإ

و�سعاً حتريري������اً عربياً وم�روع������اً نه�سوياً 

انطلق م������ن العراق ومترك������ز يف بالد ال�سام 

ودم�س������ق لينطلق نحو اجلبه������ة اجلنوبية يف 

فل�سطني وم�ر .   

�مل�رشوع �لتحريري لنور �لدين �ل�سهيد

حتتمل �سخ�سيُة هذا ال�سيا�سي التاريخي 

كثرياً م������ن التحليل، لكن ه������ذه الكلمات لن 

�سباب  ْت لتحي������َط بالأ تكف������ي مهم������ا امت������الأ

�سباب  ال�سراتيجي������ة املهمة املحيطة به وبالأ

النف�سية الذاتية الت������ي اأخرَجْت هذا القائَد 

أ بتنفيذه على  املهم الذي و�سع م�روعه وبدا

حداث  خلفية من الوعي العاملي مبجريات الأ

أ�سا�سات �سلبة  آليات التعامل معها.. وعلى ا وا

نتُْه من �سناعة وحي������ازة لقبني حقيقيني  مكَّ

ولي�سا افرا�سيني هما: العادل وال�سهيد.

مر  و�س������ع نوُر الدين حممود م������ن اأول الأ

�سيا�سًة ته������دف اإىل تكوين جبه������ة اإ�سالمية 

يطوُق بها ال�سليبيني ل �سيما يف فل�سطني.. 

وبناًء على ذلك فهو مل يردد يف تقدمي املعونة 

أنر( عندما هاجم ال�سليبيون  )ملعني الدي������ن ا

مدين������َة دم�سق �سنة 543 ه������� / 1148 م  يف 

احلمل������ة ال�سليبية الثانية. عل������ى اأن �سيا�سة 

ح������كام دم�س������ق يف م�سانعة الفرجن������ة حيناً 

وحمالفتهم اأحياناً جعلت نوَر الدين يت�رف 

بح������ذر ول يغامر بقواته جنوب������اً يف م�ساريع 

أن������ه كان عليه  جمهول������ة العواق������ب، ول�سيما ا

اأن يواج������ه اأخطار ال�سليبي������ني يف اأنطاكية 

�سالمية  وطرابل�س، ومن جانب بع�س القوى الإ

�سالمية يف اإقلي������م اجلزيرة، ف�ساًل  وغري الإ

آ�سيا ال�سغرى . عن �سالجقة الروم يف ا

يُجمع املوؤرخون الذين �سجلوا تاريخ نور 

الدي������ن واملوؤرخون املعا�رون عل������ى اأن نور 

الدي������ن كان حاملاً بهاج�������س احلد من ن�ساط 

ال�سليبي������ني يف فل�سطني، ولكن حكام دم�سق 

كان������وا حائاًل بينه وبني ذل������ك. ويقول املوؤرخ 

اب������ن وا�سل »وكان نور الدي������ن ملا نزل العدو 

) ال�سليبي������ني ( يف ع�سقالن �سنة 547 ه� / 

1152 م يتاأ�س������ف اإذ ل ميكن الو�سول اإليهم 

ودفعه������م عنها ب�سب������ب تو�س������ط دم�سق بينه 

وبينه������م«. ويذك������ر النويري »اإن ن������ور الدين 
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حمموداً مل ي�ستطع مهاجمة ال�سليبيني عندما 

غ������زوا ع�سق������الن �سن������ة 548 ه������� / 1153م 

نَّ دم�س������ق حت������ول بينه وبينه������م« وعندما  لأ

اأدرك فع������اًل اأن دم�س������ق دخلت حتت حماية 

ال�سليبيني نتيجة ل�سيا�س������ة حكامها خطط 

لال�ستي������الء عليها ومت ل������ه ذلك �سنة 549 ه� 

/ 1154 م وغ������دا بذلك يف مواجهة مبا�رة 

أ الحتكاك  مع ال�سليبي������ني يف فل�سطني. بدا

املبا�ر بني ن������ور الدين حممود والفرجنة يف 

فل�سط������ني �سنة 552ه� / 1157م حني هاجم 

ال�سليبيون جمموعًة من الرعاة امل�سلمني يف 

ردن حول بانيا�س وقتلوهم فقام نور  اإقليم الأ

الدين مبحا�������رة بانيا�س يف تلك ال�سنة اإىل 

أن �سقط������ت بيده يف نف�س ال�سنة ومت له ذلك  ا

أ�سد الدين �سريكوه  مع قائده الع�سكري املميز ا

. مل يك������ن �سقوط بانيا�������س م�ساألة مهمة بحد 

ذاتها وبالرغ������م من اأن ال�سليبيني ا�سردوها 

منتهزي������ن ح������دوث جمموعة م������ن الظروف 

أملَّْت بب������الد ال�سام ونور الدين.. غري  ال�سيئة ا

أنَّ نور الدين مب�روعه املتكامل بعيِد املدى  ا

م������ا لبث اأن جمع كلَّ ذلك بيده واأخذ ي�ستعد 

لهجوم �سامل وم�ستمر على فل�سطني فكانت 

غارة على �سيدا �سنة 553 ه� / 1158م ثم  الإ

قام بحملة يف اإقليم اجلليل جنوبي بانيا�س.

��سرت�تيجي���ة �ل�ستي���الء عل���ى م����رش.. 

�آلية �لرحى 

اأدرك نور الدي������ن اأن احلل الفّعال خلنق 

الفرجنة يف فل�سطني وحتريرها ل يكون اإل 

مر الذي يوؤدي اإىل  بال�ستيالء على م�ر الأ

وقوع مملكة الفرجن������ة يف بيت املقد�س بني 

�سق������ي الرحى فت�سبح حم�س������ورة بني قوات 

ن������ور الدين حمم������ود يف دم�س������ق ويف م�ر. 

ومما �سجع على ت�س������ارع تنفيذ هذه الفكرة 

اأن ملك ال�سليبيني )اآموري( غزا م�ر �سنة 

559ه������� / 1163م منته������زاً فر�س������ة تدهور 

أنذر بخطر عظيم  اخلالفة الفاطمية مم������ا ا

�سالم������ي باأكمله. ولذلك ما  يه������دد الكيان الإ

كاد بع�س املتناف�سني عل������ى من�سب الوزارة 

يف م�������ر ي�ستنجد بنور الدين حممود طالباً 

م�ساعدته على خ�سوم������ه حتى بادر باإر�سال 

ثالث حمالت متتالية بقي������ادة �سريكوه على 

مر بعد �راع مع ال�سليبيني  م�ر وانتهى الأ

عل������ى اأر�س م�������ر بفوز احلم������الت النورية 

وكانت هذه من املواجهات احلا�سمة 565 ه� 

/ 1169م .

ومل يلب������ث اأن اختار اخلليف������ة الفاطمي 

العا�سد باهلل العبيدي القائد �سريكوه وزيراً 

ل������ه 565ه� /1169 م حت������ى اإذا ما تويف بعد 

يوبي  �سهرين خلفه ابن اأخيه �سالح الدين الأ

الذي راف������ق عمه يف حمالت������ه الثالث على 

م�ر. وب�سبب احل�سار املوؤكد الذي وقع فيه 

ال�سليبي������ون بني قوات نور الدين يف ال�سمال 
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واجلنوب فق������د و�سعوا خط������ة بالتفاق مع 

امرباط������ور ال������روم يف الق�سطنطيني������ة لغزو 

م�������ر فتوجهوا اإىل دمياط بح������راً من عكا 

وبراً عن طري������ق ع�سق������الن والفرما.. لكن 

أر�سل اإم������دادات �ريعًة ل�سالح  نور الدي������ن ا

الدي������ن وق������ام يف الوق������ت نف�س������ه بتخريب 

ممتلكاتهم يف فل�سطني.. وهكذا رجعوا عن 

دمياط.. وحتى هذه املرحلة كان ال�سليبيون 

ردن ووادي عربة  مازال������وا ي�سيطرون على الأ

مر الذي مكنهم من  واحل�سون التي فيها، الأ

التحك������م ب�سحراء النقب ب������ني البحر امليت 

أيلة )اإيالت( على  حمر وامتالك ا والبح������ر الأ

خليج العقبة وهم بذلك ظلوا يهددون طرق 

املوا�سالت الربية بني �سطري الدولة النورية 

يف ال�سام وم�ر. ولذلك اأخذ نور الدين منذ 

�سنة 566 ه� /1170م ببذل جهوده لال�ستيالء 

عل������ى ح�سني الكرك وال�سوبك و�سن عليهما 

عدة هجمات ما بني �سنتي 566- 568 ه� / 

1170 – 1172م.. ولك������ن املوت عاجله قبل 

اأن يحقق ذل������ك فتويف �سنة 569ه� /1174م 

ودف������ن يف مدر�سة دار احلدي������ث النورية يف 

أوُل دار بُنيت  أنها ا ثري ا دم�سق، وح�سب ابن الأ

للحديث .

لي�س امل�روع التحريري الذي طرحه نور 

الدين ال�سهيد �سكاًل من الطموحات الفردية 

جنازات �ستتم  بل نوع من التاأ�سي�س العميق لإ

أولها عل������ى يدي �سالح الدين  لحقاً حتقق ا

يوب������ي �سنة 583 ه������� / 1187م يف معركة  الأ

حطني وحترير بي������ت املقد�س.. والثاين كان 

اإيق������اف الزحف املغ������ويل يف عني جالوت يف 

أي�س������اً بقيادة رك������ن الدين بيرب�س  فل�سطني ا

البندقداري �سنة 658 ه� / 1259م . 

  عمارة.. �أم روؤيا معمارية ؟؟ 

ت�سكل������ْت العم������ارةُ النوري������ة يف معظ������م 

اخلارطة املدنية التي غطاها عملياً م�روُع 

ن������ور الدين، وحتى تلك الت������ي مل ي�سلها حياً، 

لكن������ُه حر�س بح�������سٍ وذكاٍء �سيا�سي ور�سايل 

عل������ى نق������ل توقيعه وخامت������ه اإليه������ا.. ذلك 

ماح������دث يف مدينة القد�س ح������ني نقَل اإليها 

يوبي بعد ذلك ب�سنوات منربه  �سالح الدين الأ

ال�سهري ال������ذي �ُسِنَع بعناي������ة فائقة يف حلب 

ق�س������ى بعد حترير  وو�سع������ه يف امل�سج������د الأ

بي������ت املقد�س اإثر انت�س������ار حطني . وهكذا 

كان مل�روعه التحريري و�س������ٌع تاأ�سي�سٌي يف 

امل������دن بو�سعيها املادي املعم������اري وال�سكاين 

أ�سواَر مدن ال�سام  َد ا ن�ساين.. فقد بنى وجدَّ الإ

جميعها، وكذلك قالعها، كان من هذه املدن 

التي اأقام حت�سيناته������ا الع�سكرية من حيث 

ب������واب والق������الع مدينة دم�سق  �س������وار والأ الأ

وحم�������س وحماه وحلب و�سي������زر وبعلبك.. مل 

ول  تكن العم������ارةُ الع�سكريُة ه������ي ال�سف الأ

املواجه من العم������ارة التي فر�سها، بل كانت 
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أي�س������اً تلك العمارة التعليمي������ة والتي تدخل  ا

يف حم������ور املجتمع، فقد اأقام عدداً كبرياً من 

املدار�س )احلنفية وال�سافعية( واخلانقاهات 

أي�س������اً  أق������ام ا أن������ه ا لل�سوفي������ة.. ويالح������ظ ا

البيمار�ستان������ات وجدد يف عمارات امل�ساجد 

وكان م������ن امل�ساج������د التي اأقامه������ا اجلامع 

النوري يف املو�سل. واأما يف حلب فكان هناك 

امل�ساج������د واملدار�س من ه������ذا الع�ر منها 

م�سجد الدباغ������ة يف ال�سبع بحرات وم�سجد 

ال�سعيبي������ة يف ب������اب اأنطاكية وه������و امل�سجد 

ر�َس  َل الأ نه �َس������كَّ ق������دم يف مدينة حلب لأ الأ

وىل التي �سلى فيه������ا الفاحتون امل�سلمون  الأ

�سنة 17 ه� وقد اأحدث نور الدين جتديداً فيه 

َهُ  مدر�سًة يف �سنة 545ه� / 1150  حني �َسريَّ

م.. واجلام������ع الكبري اأ�سابته عم������ارةٌ زنكية 

وق������د كان ما يزال امل�سج������د اجلامع الوحيد 

يف مدينة حلب يف عهد نور الدين فجدد يف 

بنائه وتو�سع يف الرواقات والقبلية، ويالحظ 

اأن هذه الفرة �سهدت تو�سعاً كبرياً يف عمارة 

�سدية التي  املدار�س فكان منه������ا املدر�سة الأ

أ�سد الدين �سريكوه  بناها كما تقول امل�سادر ا

)ت 564ه������� / 1168م( القائد الع�سكري 

املتمي������ز لنور الدي������ن، واملدر�سة املقدمية يف 

اجللوم الكربى واملدر�س������ة ال�رفية يف �سوق 

الن�سوان.. وق������د قام املهند�س������ون الباحثون 

بتغطية التفا�سيل املعمارية كتو�سيف وقيا�س 

وتوثيق يف كل ه������ذه املدار�س)3(.. وات�سمت 

أبعادها  عمارةُ هذه الفرة عموماً بالب�ساطة يف ا

الزخرفية والتزينية فبقيت الواجهاُت بدون 

زخ������ارف.. وكان الت�سقيف على �سبيل املثال 

ب�سكل جمال������ون خ�سب������ي يف اجلامع الكبري 

أما باقي امل�ساجد فكان ت�سقيفها عبارة عن  وا

�سدية  قباب حجرية مدببة كما يف املدر�سة الأ

حيُث ت�ستند القبة على اجلدران مبا�رة كما 

يف املدر�سة ال�سعيبية.. 

كانت املئذنُة املربعة رمزاً لهذه الفرة كما 

يف مئذنة اجلامع الكبري والدباغة وال�سعيبية 

يف حل������ب . وكان لدم�سق من العمارة النورية 

ما يزاُل منه������ا قائماً بحج������ره وا�سمه حتى 

ن.. فال������دور ال�سراتيج������ي الكبري الذي  الآ

لعبته دم�سق ب�سفتها القاعدة الع�سكرية التي 

انطلق منها ن������ور الدين جنوباً نحو فل�سطني 

وم�ر جعلت الهتم������اَم بالعمارة الع�سكرية 

بواَب على  أم������راً مفروغاً منه فقد نال������ْت الأ ا

�سبيل املثال بناءاٌت واإعاداُت بناء وذلك وفقاً 

للظروف الواقعية للح������رب فجرى يف عهد 

ن������ور الدين جتديد باب �رق������ي واإن�ساء باب 

الفرج الدم�سقي يف اجلهة ال�سمالية من �سور 

أُن�ِسَئ  املدينة بني الع�روني������ة واملناخلية.. وا

ن( وكان  ب������اب الن�ر )مل يع������د موج������وداً الآ

يقع يف اجله������ة الغربية لل�سوق جنوب القلعة 

أي�ساً اإن�ساء باب اجلابية..  مبا�������رة.. واأعاد ا
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وكذلك البيمار�ستان النوري واملدر�سة النورية 

والرب������ة العمادية وحمام ن������ور الدين.. ويف 

أن�سئ������ْت �سنة 567 ه�  املدر�س������ة النورية التي ا

/ 1177م ق������رب نور الدين بقبته ذات الطابع 

ال�سلجوقي . 

�أخريً�               

 م������اذا تعن������ي العمارةُ يف ه������ذا امل�روع 

التحريري ؟ ما خ�سو�سياتَُها وما اأهداُفَها؟ 

ه������ل كان������ت مواكب������ة ومنطلق������ة م������ن نف�س 

اجل������ذر..؟ ه������ذه العمارةُ التي متت������د حالياً 

ر�������س العربية..  فوق منطق������ة وا�سعة من الأ

ر�س  همية من الأ بل ف������وق منطقٍة عميقِة الأ

العربي������ة، كاأنها حتت������اُج اإىل جتديد درا�ستها 

بربطها مبرجعيتها من خالل حماور حمددة، 

أولُه������ا املحور املعم������اري البحثي الذي  لعل ا

أبح������اث بانورامية تربط  أو ا يوؤدي اإىل بحٍث ا

ما بني التكوينات املعمارية النورية يف املدن 

التي قام������ت بها، وتقدم حتليله������ا املعماري 

ال�سمويل ولي�س املح������دود املرتكز اإىل تكوين 

واحد اأو عن�ر واحد يف مدينة واحدة.. ثم 

عالمية اإخراجاً ون�راً ملثل  ليات الإ تقدم الآ

بحاث العربية التي حتتاُج يف روؤاها  ه������ذه الأ

اجلدي������دة اإىل اخلارطة ال�سيا�سية التاريخية 

للمنطقة وللعامل وحتتاج اإىل طرائق التحليل 

ثري.. وحتت������اج اإىل الفل�سفة  املعم������اري والأ

وال�سيا�سة والفكر الع�سكري .   

ثري، الكامل يف التاريخ. مج11– 19�9 -دار �سادر –بريوت �ض403 . )1(  ابن الأ

)2(  انظر: -ابن �سداد، النوادر ال�سلطانية واملحا�سن اليو�سفية، القاهرة �131 ه� .         

   - ابن القالن�سي، تاريخ دم�سق. حتقيق د.�سهيل زكار، دار ح�ّسان للطباعة والن�رش.

-   ابن وا�سل، مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب، القاهرة، ��19 م.

-  اأبو �سامة اأزهار الرو�ستني يف اأخبار الدولتني، القاهرة ��12 ه�.

-  �سعيد عبد الفتاح عا�سور، احلركة ال�سليبية، القاهرة ، 19�3 م.

ن�سائي���ة يف م�ساج���د حل���ب. جامع���ة حلب، 1992م. وملي���اء اجلا�رش،             )3(  جن���وى عثم���ان، الهند�س���ة الإ

ثرية. ط1 دار الر�سوان – حلب 2000م . مدار�ض حلب الأ

احلوا�شي

¥µ
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مة بذاتها واعتزازها برثائها يجعل من واجبها التنويه باأعالمها  اإن وعي الأ

أ�سهموا يف عطائها احل�ساري واإجنازها العلمي يف املجالت  املربزي������ن الذين ا

�سالم املو�سوعيني  كافة. فال�سيخ الرئي�������س، ابن �سينا، عامل جليل من اأعالم الإ

الذي تنوع فيه������م عطاء اهلل وتعددت يف اهتماماته ف������روع املعرفة والثقافة 

أو فن من الفنون يف ع�ره اإل وترك  حت������ى قيل: اإنه مل يظهر علم من العلوم ا

أو ر�سالة. فيه موؤلفاً ا

باحث وتربوي و�أ�ستاذ يف جامعتي دم�سق وت�رشين.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري

❁

˜

الرتبية اخللقية عند ابن �سينا

❁❁

د. حممود عبد اللطيفد. حممود عبد اللطيف
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أبو علي احل�سني بن عبد اهلل بن  - ه������و ا

احل�سن ب������ن علي بن �سين������ا. ولد يف بخارى 

أ القراآن،  يف ربوع الدول������ة ال�سامانية . ق������را

أمل بعل������م النحو وه������و يف العا�رة من عمره  وا

ثم خا�س غم������ار الريا�سي������ات والطبيعيات 

والفل�سفة والطب.

ُع������رف ابن �سين������ا باألقاب كث������رية منها: 

حج������ة احلق، �رف املل������ك، ال�سيخ الرئي�س، 

احلكي������م، الد�ستور، املعلم الثال������ث، الوزير، 

ت������ويف يف همدان يف �سه������ر �سعبان )428(ه� 

أيار1036م(. )ا

تناول ابن �سين������ا الربية الأخالقية عند 

ن�س������ان من مولده حتى خروجه اإىل ميدان  الإ

العمل والك�سب، فاأ�سار اإىل اأهم ما يوؤخذ به 

أنواع الربية اجل�سمية واخللقية  النا�سئ من ا

أ�سار اإىل تاأثره بفل�سفة اليونان  والعقلية، كما ا

والرومان ومذاهبهم يف الأخالق والنف�س.

فما عرف يف ع�ره وا�ستهر جنده يتفق 

أ�سهر  خالقي������ة وا يف طائف������ة م������ن فل�سفته الأ

وكونتليان،  و�سي�������رون،  اأر�سطو،  فال�سفتهم 

أث������ر بفل�سفة اأفالطون  كما جند الفارابي يتا

اأكرث. �سحيح اأن الفال�سفة اليونانيني �سقراط 

أر�سطو حتدثوا عن الأخالق، اإل  واأفالطون وا

أ�ساليب عملية  أياً منه������م مل يقدم معايري وا اأن ا

»العمل الأخالقي«، وما جمهورية اأفالطون 

الطوبائية اإل خري دليل على ذلك، ون�ستطيع 

الق������ول: اإن الفك������ر الفل�سف������ي الأخالقي مل 

يقدم نظاماً اأخالقياً عملياً لحتواء امل�سكلة 

�سالمية  خالقي������ة، وقد عنيت الربي������ة الإ الأ

ن�سانية على نحو يختلف كثرياً  خ������الق الإ بالأ

أو ال�رق  أع������الم الفل�سفة يف الغ������رب ا ع������ن ا

قدمياً وحديثاً.

ن�سانية تع������اين اأزمة الأخالق  »وبقيت الإ

�س������الم ق������دم اإط������اراً فكرياً  يف ح������ني اأن الإ

خ������الق »هدًى ورحم������ًة، لكي ل  وعملي������اً لالأ

ن�سانية عن الغاية م������ن وجودها«  ت�س������ل الإ

)ع������ادل العوا، 1987، الفكر الربوي العربي 

�سالمي.( الإ

آراء ونظريات  الواقع اإن اب������ن �سينا قدم ا

ب������داع العقلي وهذا  اأخالقي������ة متثل ذروة الإ

ي�س������ري اإىل مدى عنايت������ه بالأخالق، مو�سحاً 

أن الفل�سفة لي�ست علماً جزئياً تتناول جانباً  ا

واح������داً من جوانب القيم الأخالقية، بل هي 

كل متكامل لتح�سيل الف�سائل النظرية اأولً 

ثم الف�سائل العملية بب�سرية يقينية.

آباء واأمهات  واحلق اإن دور املرب������ني من ا

يحتم عليهم التفكري دائماً يف تربية اأطفالهم 

تربية خلقية من الطفول������ة املبكرة، فال�سيخ 

أ بتاأديب الطفل وريا�سة  الرئي�س يرى اأن يبدا

اأخالق������ه بعد فطامه، وذلك قب������ل اأن تهجم 

م�ساِوئ الأخالق، وذميم ال�سفات اإذ ت�سبح 

امل������ادة را�سخ������ة عن������ده، وهو يف ه������ذا يتفق 
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م������ع الكثريين من فال�سف������ة الربية القدمية 

واحلديثة، حت������ى قالت طائف������ة: اإن الطفل 

يول������د �سفحة بي�ساء، ينق�س فيها كل ما يقع 

عليها.

1- مكون���ات �لرتبية �خللقي���ة عند �بن 

�سينا 

ي������رى ابن �سين������ا اأن للربي������ة الأخالقية 

�روط������اً ينبغي توافرها وهي »حمبة ال�سدق 

وال�سخ������اء،  والقناع������ة  والعف������ة،  والع������دل، 

وكتم������ان  واحلل������م،  وال�س������رب،  وال�سجاع������ة 

ال�ر، والعلم، والبي������ان، والفطنة، والرحمة، 

واحلزم، والتوا�سع، واخلري، وت�سفية النف�س 

من �سوائب املادة و�سواغل احل�سن، واأن يكون 

الف������رد جيد الفهم والت�س������ور، حمباً لل�سدق 

واأهله، والعدل واأهله.

بعاد الطفل عن  ويرى اأن خري الو�سائل لإ

م�ساوئ الأخالق »اإمنا يكون بالرغيب تارة، 

يحا�س  ينا�س حيناً، والإ والرهيب اأخرى، وبالإ

قبال عليه  عرا�س عنه، والإ حين������اً اآخر، وبالإ

وباحلمد والتوبيخ، فاإن مل جتد هذه الو�سائل 

مل يحج������م ع������ن ال�ستعانة بالي������د، بال�رب 

ره������اب ال�سديد، وبعد  القليل املوجع بعد الإ

وىل اإذا كانت  ن ال�ربة الأ اإعداد ال�سفعاء، لأ

موجعة ظه������ر ال�سبي مما بعده������ا، وا�ستد 

خوفه عنها، والعك�س.

ن�س������ان عند ابن �سين������ا مولود على  اإن الإ

الفطرة، لي�س �ريراً بطبعه، اأو خرياً بطبعه، 

واإمنا ي�ستمد اأخالقه وقيمه من املجتمع والبيئة 

ب������كل موؤثراتها، وهو اأولً واأخرياً ي�ستطيع اأن 

يغري من عاداته واأخالقه عن طريق »التعود« 

أو »عملية التطبيع الجتماعي« بكل و�سائلها  ا

أ�ساليبها املختلفة. وا

ن�سان يولد على  مييل ابن �سينا اإىل اأن الإ

الفطرة ويكت�س������ب �سفاته النف�سية واخللقية 

أنه  من املجتمع مبوؤثراته الثقافية املختلفة، وا

أو �ريراً بطبعه واإن كانت  لي�س خرّياً بطبعه ا

نظرته اأقرب اإىل اخلري منها اإىل ال�ر، وهذا 

ن�سان يتغري ويت�س������كل وفق موؤثرات البيئة  الإ

ونظمه������ا الربوي������ة، واإذا تع������ّود ال�ر اأ�سبح 

�ريراً واإذا تعّود اخلري اأ�سبح خرياً ويف ذلك 

يقول ال�سيخ الرئي�س: »فاإذا فطم ال�سبي عن 

الر�ساع بُِدئ بتاأديبه وريا�سة اأخالقه قبل اأن 

تهجم عليه الأخالق اللئيمة وتفاجئه ال�سيم 

الذميم������ة، فاإن ال�سبي تتب������ادر اإليه م�ساوئ 

الأخالق وتنثال علي������ه العادات اخلبيثة فما 

تك������ن منه من ذلك غلب عليه فلم ي�ستطع له 

مفارقة ولعنه نزوع������اً« )ابن �سينا، 1906، 

كتاب ال�سيا�سة(.

آخ������ر فيقول:  ويوؤك������د ذل������ك يف مو�سع ا

خ������الق كله������ا اجلمي������ل والقبي������ح هي  »والأ

ن�سان الذي مل يكن له خلق  مكت�سبة وميكن لالإ

حا�س������ل اأن يح�سله لنف�س������ه ومتى �سادفت 



الرتبية اخللقية عند ابن �سينا

�لعــــــدد 539  �آب   ��2008

أي�س������اً نف�سه على خلق حا�سل جاز  ا

اأن ينتق������ل باإرادته عن ذلك اإىل �سد 

ذل������ك اخللق« )اب������ن �سينا 1328ه�، 

علم الأخالق(.

آباء  الواق������ع اإّن دور املربني من ا

واأمهات يحتم عليهم التفكري دائماً 

يف تربي������ة اأطفاله������م تربي������ة خلقية 

من الطفولة املبك������رة، كلما �سنحت 

على  الفر�س������ة كي يكونوا املث������ل الأ

خ������الق يف امل�ستقب������ل فالأمم ل  لالأ

ترَقى باملال واحل�سون ولكنها ترقى 

بالعلم والأخالق، وقد قال الر�سول 

الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا 

مّتم مكارم الأخالق«. بعثت لأ

ن�س������ان عند ابن �سينا عبارة عن بدن  فالإ

ن�سان اإن�سان  ونف�س حترك هذا الب������دن، والإ

أو بامل������ادة وال�سورة يف  ببدنه ونف�س������ه معاً، ا

نف�������س الوقت، واأن اجل�سم والنف�س مت�سالن 

ات�سالً وثيقاً ومتعاونان دون انقطاع »فلول 

نها م�سدر حياته  النف�س ما كان اجل�س������م لأ

مره واملنظمة لقواه، ولول اجل�سم  واملدبرة لأ

م������ا كانت النف�س، فاإن تهي������وؤه لقبولها �رط 

لوجوده������ا وتخ�س�س������ه بها مب������داأ وحدتها 

وا�ستقاللها. ول ميكن اأن توجد نف�س اإل اإن 

وجدت امل������ادة اجل�سمية املعدة لها _ فهي 

من������ذ ن�ساأتها تواقة اإىل اجل�س������م ومتعلقة به 

أدائه������ا ملهامها الكثرية  جله ويف ا وخملوق������ة لأ

وتعّول عليه« )اإبراهي������م مدكور 1367ه� يف 

�سالمية( وهي ل تفارق البدن اإل  الفل�سفة الإ

باملوت.

ب������ذا يك������ون ابن �سين������ا طبي������ب اجل�سم 

وفيل�س������وف النف�س، قد عالج مو�سوع النف�س 

يف موؤلفات������ه بق������در ما عالج فيه������ا مو�سوع 

�س للنف�س اأهم الف�سول  اجل�سم، ولقد خ�سّ

أنه خ�س�س لها  يف موؤلفاته الفل�سفية، كما وا

و�سائل كامل������ة وق�س�ساً رمزية ول غرابة يف 

نه ماذا يعني املفكر اأكرث من اأن يفهم  ذلك لأ

ذاته ونف�سه وم�سريه؟ وملا اأيقن  ابن �سينا اأن 

ن�س������ان ج�سم ونف�س، اهتم بكال العن�رين  الإ

حتى يك������ون مت�سفاً نحوهما، وكان اهتمامه 



الرتبية اخللقية عند ابن �سينا

�9 �لعــــــدد 539  �آب   2008

من�سب������اً عل������ى معاجلة امل�سكل������ة الأخالقية 

عن������ه، فهو يقول: »اإن كلَّ اإن�سان مفطور على 

فع������ال اجلميلة وتلك القوة  قوة بها يفعل الأ

فعال القبيحة، والأخالق كلها  بعينها تفعل الأ

اجلميل منه������ا والقبيح هي مكت�سبة، وميكن 

ن�س������ان متى مل يكن له خلق حا�سل جاز اأن  لالإ

ينتقل باإرادته اإىل �س������د ذلك اخللق، والذي 

ن�سان نف�س������ه اخللق ويكت�سب  يح�سل ب������ه الإ

أو ينق������ل نف�سه عن  به مت������ى مل يكن له خلق ا

خلق �سادف نف�سه علي������ه هو العادة، واأعني 

بالعادة تكري������ر فعل ال�س������يء الواحد مراراً 

أزماناً طويلة يف اأوقات متقاربة« )ابن  كثرياً ا

�سينا، 1328ه�، علم الأخالق(.

خ������الق الفا�سلة  ومما �سب������ق نرى اأن الأ

أو ال�ري������رة اأمور مكت�سب������ة، ويف ا�ستطاعة  ا

أراد،  ن�س������ان اأن يغري من اأخالق������ه ح�سبما ا الإ

واملرجع يف ذلك كله اإىل العقل، ومتى عرف 

أوام������ر العقل اأمكنه اأن  ن�سان كيف يطيع ا الإ

أو فا�س������اًل، والعقل هو الذي  يكون موؤدب������اً ا

يحدد ال�سلوك الفا�سل، واملعيار الذي يحدد 

به العقل ذلك ه������و: »املتو�سطات من ناحية 

والعدال������ة م������ن ناحية اأخ������رى« )تي�سري �سيخ 

ر�س، 1962، ابن �سينا(. الأ

فابن �سين������ا يرى اأن الف�سائ������ل مكت�سبة 

ن�سان، وهو ل ي�ستطيع اأن ينتقل من خلق  لالإ

أو يكت�سب من الف�سائل ما مل يكن  اإىل خل������ق ا

له.

ملاين اأن  وي������رى )كان������ط( الفيل�س������وف الأ

رادة،  خ������الق والإ هن������اك عالقة كبرية بني الأ

رادة ح�سنت الأخالق، واإذا  فاإذا ح�سن������ت الإ

خ������الق، وبذلك ل  رادة �ساءت الأ �س������اءت الإ

أث������ر ال�������رور والعاطفة  يفك������ر )كانط( يف ا

.
)1(

ح�سا�س والفكر يف الأخالق« والإ

واحل������ق اإن الربية تعالج كائن������اً، يتمتع 

رادة احلرة، ومع اأن اأي  بالعن�ر الروحي والإ

ن يتغري _ول�سيما الطفل_  اإن�سان قابل لأ

فاإن م������ن ال�سحي������ح اأن عن�������ر املرونة يف 

ن�س������ان لي�س مكتماًل، وم������ن ثم فاإن املربي  الإ

يظ������ل فيم������ا ي�سبه حال������ة )الن������زال( مع من 

يربيه.

أث������ري والتوجيه،  فاملرب������ي ل ينف������رد بالتا

فاجلهات التي تت������وىل تنمية الكائن الب�ري 

عديدة، ولي�س لدين������ا اإجماع اجتماعي على 

جوهر ما ينبغ������ي اأن يقال للطفل، وهذا كله 

يوّل������د نوعاً من ال�سك يف �سدق ما يلّقن اإياه 

ومدى فائدته له.

اإن لكل مرحلة ُعْمريٍَّة درجة من الن�سج، 

ي�سع������ب جتاوزها، كم������ا اأن لها م�سكالت ل 

ميك������ن حلّها اإل على نح������و جزئي، ولذا فاإن 

باء  ول للربية، اإن الآ )العجل������ة( هي العدو الأ

أيديهم  واملعلمني مييل������ون اإىل اأن ينف�س������وا ا
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م������ن م�سوؤوليات الربي������ة، ويلق������وا اأعباءها 

ع������ن كواهلهم، ولذا ف������اإن ال�سكوى من بطء 

أث������ري الربي������ة تظل  ال�ستجاب������ة، و�سع������ف تا

م�ستمرة. اإل اأن �سعور املربي اأن هناك تقدماً 

ما على �سعيد اجلانب الذي يهتم بتنميته يف 

�سخ�سية من يريبه.

واحل������ق اإْن اب������ن �سينا ي������رى اأن الربية 

أ  ن�س������ان تب������دا ال�سحيح������ة واملو�سوعي������ة لالإ

قبل التح������اق الطفل بدور احل�سانة وريا�س 

طفال، واأ�سبح لزاماً علينا العناية بتعليم  الأ

الطف������ل وتاأديبه وتقوميه وتهذيبه، واأن نفكر 

دائماً يف تربي������ة اأطفالنا تربية ح�سنة مبنية 

على ال�سلوك احل�سن والقيم العليا اخلالقة 

على يف جميع جوانب  حتى يكونوا املث������ل الأ

احلياة. 

فالطفولة حياة قائمة بحد ذاتها ومرحلة 

متوله������ا قوانينها ونظرياتها يف الربية وعلم 

النف�س وهي لي�ست جمرد فرة زمنية مير بها 

ن�سان دون اأن يفهم ويدرك ويف�ر ما يدور  الإ

حوله من متغ������ريات بيئية م�ستخدماً حوا�سه 

وعقله يف التعامل مع هذه املتغريات.

لق������د اهتم املفك������رون الع������رب امل�سلمون 

وائ������ل بدرا�س������ة وحتليل �سم������ات مرحلة  الأ

أ�سا�س  آراوؤهم مبنية على ا الطفولة، وكان������ت ا

املالحظ������ة واحلد�������س وا�ستلهام م������ا ورد يف 

الق������راآن الكرمي وال�سن������ة النبوية حتولت اإىل 

مفاهيم متوافقة ومتاآلف������ة تكون فيما بينها 

مب������ادئ النظرية الربوي������ة الأخالقية بربية 

الطفل.

خالقية عند  2- حم���دد�ت �لرتبي���ة �لأ

�بن �سينا

خالق: 1- نظرته �إىل �لأ

اأن لنظرية الفيل�سوف  اأجمع الباحث������ون 

الأخالقية عالقة وثيقة بفكره الربوي. واأن 

الربية مبجملها تهدف اإىل تكوين �سخ�سية 

توؤمن مبثل واأخالقيات معينة، وهذا يدفعنا 

اإىل البحث عن اجلانب املعريف علم ابن �سينا 

عن الأخالق، وما معن������ى اخللق عنده؟ وما 

هي الف�سائل الت������ي يريد اأن يكت�سبها الفرد 

أو املتعلم؟ وم������ا هي الرذائل التي ي�سعى اإىل  ا

اإبعاد الفرد عنها؟ وكيف تتحقق تلك الربية 

الأخالقية يف نظره.

احلقيق������ة اإن املعرف������ة �������رط �روري 

خالق������ي، فقد  وم�سب������ق لختي������ار العمل الأ

وّحد �سقراط بني املعرف������ة والف�سيلة، وبنيَّ 

اأن الف�سيل������ة ل تكون عن جهٍل، ففي غياب 

املعرفة تنتفي حرية الختيار، ويفقد العمل 

م�سمون������ه الأخالقي )ع������ادل العوا، 1987، 

�سالمي(، وعلى  الفك������ر الربوي العرب������ي الإ

ن�س������ان اأن يعي م�سمون العمل الأخالقي،  الإ

وهي اأفعال تخ�سع يف قيامها لعامل التميز 

ن�سان كم������ا يراها ابن �سينا  الذهن������ي عند الإ
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فعال اجلميلة، ما  فنحن ل ننال ال�سعادة بالأ

فعال قا�سدة هادفة من جهة،  مل تكن تلك الأ

ومتحققة ب�سناعة معين������ة من جهة اأخرى، 

ن�سان امتالك القدرة على  بحيث ي�ستطيع الإ

التمييز يف اأفعاله طيلة حياته باأ�رها.

اإذا رجعن������ا اإىل كتابات ابن �سينا يف هذا 

املجال ف�سوف تربز لنا نظرته اخلا�سة به يف 

اخلري وال�ر، وتعاريفه الدقيقة لكل خلق من 

أو املرذولة، وطريق تكوين  الأخالق املقبولة ا

أو الطب������ع اأو اخلل������ق. وهو يف ذلك  الع������ادة ا

ثر  جنبية بجوار الأ كله متاأثر بالثقاف������ات الأ

�سيل )حمم������د يو�سف مو�سى،  �سالم������ي الأ الإ

1950، مقال يف الأخالق(.

أن اتّب������اع الفعل  وي�س������ري الفاراب������ي اإىل ا

ن�سان ل ميكن  اجلمي������ل يكون ملكة ل������دى الإ

زواله������ا باعتب������ار اأن »اخلل������ق اجلميل وقوة 

ن�سانية« ويف �سبيل  الذهن هما الف�سيل������ة الإ

أبو ن�ر  حتقيق هذه الغاية الت������ي ق�سدها ا

الفاراب������ي ينبغي اأن ن�سل������ك طريقني لنقف 

منها على مقا�سد اأبي ن�ر بالذات )حممود 

عب������د اللطيف،2007، الفك������ر الربوي عند 

الفارابي(.

ول: حماولة اأن ت�سري الأخالق اجلميلة  الأ

ملكة لن������ا، بحيث ل ميكن لل�سواب اأن يزول 

قٍة. اإل بع�ٍر وم�س

الث������اين: اأن تك������ون لدين������ا الق������درة على 

اإدراك ال�س������واب اإدراكاً �سليم������اً ل عوج فيه 

ول �سالل.

الواق������ع اإّن الفارابي ي�سري اإىل اأن الو�سط 

الأخالقي يختلف قوة و�سعفاً، �سلباً واإيجاباً 

أفعال������ه وغاياتها، وبذلك تربز اأهمية  ح�سب ا

ن�سان فق������د اتفق كبار  التعلي������م بالن�سب������ة لالإ

املرب������ني القدماء، عل������ى اأن التعليم الذي ل 

يوؤدي اإىل الكمال ل ي�ستحق اأن ي�سمى تعليماً، 

ن الغر�س من التعليم تهذيب الأخالق، مع  لأ

العناية بال�سح������ة والربية البدنية، والعقلية 

والوجدانية، والعلمية، واإعداد الطفل للحياة 

الجتماعية.

2- معنى �خللق عند �بن �سينا:

يرى ابن �سينا اأن اخللق ل يعني ال�سلوك 

تيان به يف كل  الفا�سل فقط، ولكن تعوده والإ

ن�سان  منا�سبة من املنا�سبات، ول ي�ستطيع الإ

اأن ياأتي بعك�سه اأو �سده، فاخللق يف نظر ابن 

�سين������ا عبارة عن ملكة ي�سدر بها عن النف�س 

اأفعال م������ا ب�سهولة من غري تقدم روية« )ابن 

�سينا، 1952، ر�سالة العرو�س(.

ونحن غ������ري قادرين عل������ى اإطالق �سفة 

ال�سدق على اإن�س������ان اإل اإذا كانت عادته اأن 

قوال حول  ي�سدق يف اأقواله، وهكذا �سائر الأ

أنن������ا ل نطلق �سفة  خ������الق الفا�سلة، كما ا الأ

الك������ذب على اإن�س������ان اإل اإذا كانت عادته اأن 
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يك������ذب يف اأقوال������ه، وهكذا �سائ������ر الأخالق 

املرذولة. 

�ري������ة لها دور ب������ارز ومهم  فالربي������ة الأ

يف تربية الطفل وتاأديب������ه وتقوميه وتهذيبه 

وتعوي������ده ال�سلوك الفا�سل، والبتعاد عن كل 

ما من �ساأنه اأن ي�سيء لل�سلوك احل�سن والقيم 

على يف  العليا اخلالقه حتى يك������ون املثل الأ

جميع جوانب احلياة. هذا ما اأكده  »فروبل« 

ن�سان قائاًل: »اإن الغر�س  يف كتابه تربي������ة الإ

م������ن الربي������ة اإيجاد حياة طاه������رة ومقد�سة 

خال�س والطه������ارة واتّباع الفعل  ميلوؤه������ا الإ

آراء اأهل املدينة  اجلميل« )الفارابي، 1959، ا

الفا�سلة( ويرى )هربرت �سبن�ر( اأن الغر�س 

من الربية ميكن اأن يلخ�س يف فكرة واحدة 

وهي كلمة )الف�سيلة(.

وكما �رح )ب�ستالوتزي( قائاًل: اإن الطفل 

الذي تعلم ال�سالة والتفكري والعمل هو اأكرث 

أنه مل يك������ن غر�سه من  من ن�س������ف متعلم، وا

تعليم الطف������ل اأن يعلمه من العلم ما مل يعمل 

داب والأخالق وح�سن املعاملة«. الآ

فالربية ته������دف اإىل اإ�ساعة ال�ستم�ساك 

باحل������ق، ودف������ع الباط������ل، وعلين������ا اأن نربي 

اأطفالنا على قب������ول احلق، واإبداء احلما�سة 

وىل  له والنفعال ب������ه، ويعد ذلك اخلطوة الأ

على حتقيقه، اإن القب������ول باحلق واحلقيقة 

�ساأن من �سوؤون النفو�س الكبرية التي ترفعت 

هواء والفتتان باملنافع العاجلة، وهو  عن الأ

ك������رب، ومب�سري  �سال������ة من يهت������م مب�سريه الأ

املجتمع������ات الت������ي يعي�������س فيه������ا، وتتطلب 

الربية تعويد الطف������ل على حتمل امل�سوؤولية 

أياً كان ذلك  عمال التي يقوم بها _ا ع������ن الأ

العم������ل_ وهذا نوع من ال�ستم�ساك باحلق 

واإحقاق������ه، وهذا اخللق كما ي������رى ابن �سينا 

�سينم������و لدى الطفل ح������ني ي�سمع الثناء على 

ما قام به من عمل اخلري، وحني ينّبه بلطف 

على ما كان من خطاأ.

الواق������ع اإن حتقي������ق النج������اح يف تربي������ة 

الطفل خلقياً يجب اأن نعرف طبيعة الطفل 

ونف�سيت������ه، وغرائزه وميوله، حتى يكون املثل 

أنه  خالق، وي�س������ري الفارابي اإىل ا عل������ى لالأ الأ

الربية اخللقي������ة يف املنزل  أ  ينبغي اأن تب������دا

اأولً، ويف املدر�س������ة ثانياً، لكي تبنى املدر�سة 

أ�سا�س متني من الأخالق. على ا

اإن اكت�س������اف رو�سو الهام يف ميداين علم 

النف�س وعلم الربية هو وجود )طبيعة خا�س 

بالطفولة( واأن هذه الطبيعة اأو هذه املرحلة 

الطبيعي������ة ه������ي مرحلة �روري������ة ووظيفته 

ولهذا نراه يدعو باإحلاح اإىل معوقة الطفولة 

بقوله:

_ تعلّم������وا كيف تتعرف������ون اإىل اأولدكم 

نكم يقيناً جتهلونهم كل اجلهل. لأ

_ الطفولة لها وظيفتها يف النمو.
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طفال..  _ دع������وا الطفولة تن�سج يف الأ

دعوا الطبيعة تعمل وحدها زمناً طوياًل قبل 

اأن تتدخل������وا بالعمل مكانه������ا خ�سية عرقلة 

عملها«.

أبداً  _ احرم������وا الطفولة ول تت�رعوا ا

أو �راً«. باحلكم عليها خرياً كان ا

خ������الق مو�سوع  وي������رى ابن �سين������ا اأن الأ

الفال�سف������ة يف خمتل������ف  فل�سف������ي عاجل������ه 

الع�سور، وق������د و�سعوا نظري������ات ومذاهب 

بداع، العقلي، وهذا  اأخالقية متث������ل ذروة الإ

يحت������م علينا �رورة الك�سف عن الجتاهات 

الربوية التي برزت عن������د هوؤلء الفال�سفة، 

ول�سيم������ا اأن املربي نف�س������ه يعمل يف ن�ساط 

خلقي وحتدد طبيعة اختباراته اخلربة التي 

يقدمها يف اإطار الهتمام بالأخالق الفا�سلة 

للو�سول اإىل حياة اأف�سل.

خالق عند �بن �سينا 3- �حلرية و�لأ

ن�سان  أول ما تعنيه احلري������ة ممار�سة الإ ا

فعاله مبلء حريت������ه واختياره فهي ترتبط  لأ

بعنا�ر النظرية الأخالقية كلها، فال اإلزام، 

ول م�سوؤولية ول ج������زاء من غري حرية، واإن 

ن�سان يفقد م�سمونه الأخالقي يف  �سلوك الإ

غياب احلرية واإرادة الختيار )عادل العوا، 

�سالمي،  1987، الفك������ر الربوي العرب������ي الإ

�سول واملبادئ(. الأ

وللحرية مظاهر متعددة تتمثل يف حرية 

ن�سان م������ن حتديد  التفك������ري التي متك������ن الإ

اأهدافه وتلم�س احلل������ول مل�سكالته وق�ساياه 

وفق حاجاته واإمكانات������ه ومطالب جمتمعه. 

كما تتمث������ل يف حرية احلركة والن�ساط وهي 

ل تنف�سل عن حرية التفكري بل هي الو�سيلة 

نحوها، ولو مل يك������ن ذلك كذلك فاإن احلرية 

�ستتح������ول اإىل عب������ث وانفج������ارات انفعالية، 

وهناك حري������ة التعب������ري والعب������ادة والعمل، 

وجميعها لزمة ملوا�سلة م�سرية احلياة يف ثقة 

واطمئنان )حممود اأحمد ال�سيد، 1991- يف 

ق�سايا الربية املعا�رة(.

اإذا كان������ت الربية الفعالة تهدف اإىل بناء 

ال�سخ�سي������ة املتوازنة واملتكامل������ة واملتعادلة 

من جميع الوج������وه ج�سمياً وفكرياً وانفعالياً 

ن�س������ان ل ين������ال ال�سع������ادة  واجتماعي������اً، فالإ

فعال  فع������ال اجلميلة ما مل تكن تل������ك الأ بالأ

»قا�رة هادفة من جهة، ومتحققة ب�سناعة 

معينة من جهة اأخ������رى، بحيث يعود الكائن 

الناط������ق ميتلك قدرة على التمييز يف اأفعاله 

املختارة طيل������ة حياته باأ�ره������ا« )الفارابي، 

1985، حتقيق جعفر اآل يا�سني(. 

وملا كانت الأخالق يف نظر ابن �سينا اأمراً 

ن�سان  مكت�سباً غري موروث، وكان يف قدرة الإ

اأن يكت�سب الأخالق، اأو ميار�س �سلوكه بالقدر 

املالئم من احلرية الأخالقية بالولء املطلق 

لدين اهلل تعاىل.
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وي������رى ابن �سين������ا، اأن القي������م الأخالقية 

متث������ل يف قيمة الأخالق، واإرادة اخلري وفعل 

اخلري، وما برح النا�س يختلفون حول حتديد 

معنى اخلري فمنهم من اعتربه �سعادة، واعترب 

أو لذة معنوية، ومنهم  ال�سعادة لذة ح�سي������ة، ا

أو  م������ن اعتربه ف�سيل������ة �سجاع������ة، اأو عدل، ا

أو ح������ب الوطن، ومنهم  أو نظام ا اإح�سا�������س، ا

أو  له، ا أراد اأن يكون اخلري ت�سبيه������اً بالإ م������ن ا

بطال ومنهم  أو بالأ أو بالعباقرة، ا بالعظم������اء، ا

أراد اعتب������اره منفعة.. اإلخ )عادل العوا،  من ا

�سالمي(. 1983، الفكر الربوي العربي الإ

فالواجب الأخالقي هو اأمر قطعي �سادر 

أنها  عن اإرادة خال�سة وهي تعني عند كانط ا

غري م�سوبة ب������اأي �سيء اأدنى منها كامل�سلحة 

والرغبة والن������زوة اإىل اإرادة منفعلة برغبات 

مر كذلك لبد لنا من  ح�سية 0 ف������اإذا كان الأ

طرح ال�سوؤال : كي������ف ميكن حتقيق ال�سلوك 

الأخالقي يف احلياة العملية؟

رادة احلرة، فاإذا كان  يجيب كانط: ب������الإ

ن�ساين كما يرى ابن �سينا قادراً على  العقل الإ

مر، فله القدرة  ت�سور الواج������ب، واإ�سدار الأ

ن�سان العاق������ل هو م�رع  أدائ������ه. فالإ عل������ى ا

القان������ون وهو املنفذ له، ويف ت�ريعه للقانون 

هواء، اأي يحقق حريته نظرياً،  يتحرر من الأ

ويف طاعته للقانون بحقه حريته عملياً.

يوؤدي كل ه������ذا اإىل مفهوم وحدة الذات 

رادة احلرة،  العاقل������ة وا�ستقالله������ا اأي اإىل الإ

م������ر الأخالقي، هي اإذن  فالطاعة طاعة الأ

أ�سمى مراتب احلرية، فهي لي�ست خ�سوعاً  ا

م������ر غريب عن الذات، �س������ادر عن �سلطة  لأ

مر  خارجية اأو عن اأمر ديني بل عن �سلطة الأ

الأخالقي.

�سالمية الكثرية تدلنا على  فالتعالي������م الإ

ن�س������ان اأن يتخلّق بخلق الرحمة،  أنه على الإ ا

ح�سا�س املره������ف مع كل ما  واأن يتمت������ع بالإ

فيه نوع م������ن احلياة، ب������ل اإن ذلك يجب اأن 

أي�ساً، وذلك باملحافظة  ميتد اإىل اجلمادات ا

على وجودها، فال ينبغ������ي للم�سلم اأن يدمر 

املوارد املتاحة، واأل ي�ستخدمها اإل على وجه 

يعود عليه بالنفع، وبح�سب عالقات منتظمة 

تدل عل������ى وحدة التدبري والنظ������ام،  بحيث 

تدع������و امل�سلم اإىل اأن يهتدي بفعله وقلبه معاً 

أم������ام تنا�سق مطل������ق وجمال معجز  أنه ا اإىل ا

وتدبري مميز يزيده معرف������ة باخلالق املدبر 

هلل �سبحانه وتع������اىل. ومن ذلك قوله تعاىل: 

ها مّما ُتنبُت  ْزواَج ُكلَّ )�سْبَح���اَن اّلذِي َخَل���َق الأً

ا ل يعلمون( )�سورة  هم ومِمّ ر�ُض وِمن اأنُف�سِ الأ

ية�3(، وقوله تع������اىل: )والّذي َخَلَق  ي����ض: الآ

�َسْبَع �َسَمواٍت ِطباقًا ما ترى يف َخْلق َّالرْحَمِن 

من َتَفاُوٍت فاْرجع اْلَب�رشَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر( 

ية 3(  )�سورة امللك: الآ

وكقوله تعاىل: )ل ال�ّسْم�ُض ينبغي لها اأن 
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ُت���ْدِرَك اْلَقَمَر ول الليُل �ساب���ق الّنهار وكل يف 

ية40(. فلٍك َي�ْسَبُحون( )�سورة ي�ض: الآ

ن�سان  اإن تنمية القي������م والأخالق لدى الإ

كم������ا يراه������ا ابن �سين������ا تتمث������ل يف معارفنا 

وخرباتن������ا بالق������در املالئ������م م������ن الظروف 

ح������وال الت������ي بو�ساطتها ت�سب������ح القيم  والأ

حقيق������ة واقعة يف احلي������اة؛ فنحن ل نعرف 

على وجه التحديد القدر املالئم من احلرية 

أو املعرفة..  أو الغنى، ا أو الفق������ر، ا أو النظام ا ا

لنم������و املث������ل العلي������ا بالنفو�������س. ورمبا جاز 

�سالمية  القول: اإن اللتزام باأ�سول احلياة الإ

ال�سحيحة قد يوفر نوعاً من املناخ املطلوب 

لذلك، والنتيجة الق�سوى املرتبة على الفعل 

أ�سكاله كافة، اأن منيز يف  خالق������ي واإجناز ا الأ

وىل: فاعل اآخذ  الفاعل الأخالقي �سمتني الأ

يلقى من نف�سه، ومما يكتنف وجوده يف العامل 

معطيات يتناولها بفكره التقوميي الأخالقي، 

فينقل������ب من جه������ة اأخ������رى اإىل فاعل مبدع 

مرتبط يربط ت�س������وره وفعله مبثل اأخالقي 

اأعلى )حممود عب������د اللطيف، 2007، الفكر 

الربوي عند الفارابي(.

بف�سيلة من الف�سائل مبفهوم من اخلري 

هو مفه������وم النا�س جميع������اً، ويعتزم حتويل 

اختباره احلر اإىل عم������ل ينفع نف�سه والنا�س 

معاً.

�لرتبوي���ة  �لفل�سف���ة  ب���ني  �لعالق���ة   -4

خالق: و�لأ

العالقة ب������ني الفل�سف������ة والربية عالقة 

وثيق������ة، ف������كل فيل�س������وف تت�سم������ن فل�سفته 

نظرية تربوية، وكل تربوي له نظرية فل�سفية 

�س�س العامة  )جيم�س، �س، رو�������س، 1949، الأ

لنظريات الربية(.

وم������ع ذلك ف������اإن هناك فرق������اً كبرياً بني 

ن�سان واملجتمع  تناول ابن �سينا للربية يف الإ

خ������الق وبني تناوله يف الفل�سفة  واملعرفة والأ

لتلك املو�سوعات.

فالباح������ث يف الربي������ة ل ينبغي عليه اأن 

يرك������ز على التفا�سي������ل الفل�سفي������ة الدقيقة 

ويقت�سى يف ه������ذا ال�سبيل ب������ل هو مطالب 

آراء هذا الفكر يف  باإبراز القدر الكايف لفهم ا

ميدان الربية والربية الأخالقية فالفل�سفة 

الأخالقية ت�سدر عن العقل وحده. ومفهوم 

مر الأخالقي( الذي ي�سكل  أو )الأ )الواجب( ا

�سا�سي������ة لهذه الفل�سفة ل ي�سدر  الدعامة الأ

ن�سان  عن التجربة، ول ي�سدر عن طبيعة الإ

أنه ل ي�سدر ع������ن الدين، اإن  احل�سي������ة، كما ا

مر الأخالقي هو اأمر العقل. الأ

ولكي نتن������اول ابن �سين������ا ك�ساحب فكر 

خالق  تربوي فالبد اأن نقف على نظرته لالأ

واملعرف������ة _ ولن نعر�س من فكر ابن �سينا 

يف ه������ذه املو�سوع������ات اإل ما ن������راه �رورياً 
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لفهم فكره الرب������وي. اإن تق�سي جذور هذه 

النظريات ونقدها واحلك������م عليها وو�سعها 

ط������ار التاريخي بني الفك������ر الفل�سفي  يف الإ

ن�سان هو مو�سوع  خالق������ي، فالإ الربوي والأ

الربية، وتختلف نظرات املربني اإىل العملية 

ن�سان  الربوية باختالف وجهات نظرهم لالإ

ن�سانية. فالربي������ة تهتم بتكوين  وطبيعت������ه الإ

ن�سان وتوؤمن مبثله واأخالقياته،  �سخ�سية الإ

والقيم الأخالقية لي�ست جمرد اإتيان ال�سلوك 

تي������ان به يف كل  الفا�س������ل، ولكن تع������وده والإ

ن�سان تعود  ن الإ منا�سب������ة م������ن املنا�سب������ات لأ

عليه، ول ي�ستطيع اأن ياأتي بعك�سه اأو �سده.

الواق������ع اإن ابن �سينا ي������رى اأن الف�سائل 

ن�سان، وه������و ي�ستطيع اأن ينتقل  مكت�سب������ة لالإ

أو يكت�سب من الف�سائل  م������ن خلق اإىل خل������ق ا

م������ا مل يكن له، وهذا ي�سري اإىل مقدار �سيطرة 

ن�س������ان الفطري������ة عل������ى قوتي������ه ال�سهوية  الإ

والغ�سبية« )عب������د الرحمن النقيب، 2000، 

الفكر الربوي(.

�سالم باجلانب الأخالقي  لقد احتفى الإ

ن�س������ان واملجتمع بحيث ورد يف القراآن  يف الإ

آيات تت�سل  أرب������ع ا الك������رمي األف وخم�سمئة وا

خ������الق �سواء يف جانبه������ا النظري اأم يف  بالأ

جانبها العملي، وهذا املقدار ميثل ما يقرب 

آي������ات القراآن الكرمي )عبد الرحمن  من ربع ا

عبد الرحمن، 2002، الفكر الربوي(.

أثن������ى على نبيه  واهلل �سبحان������ه وتع������اىل ا

َك  حممد �سلى اهلل عليه و�سل������م بقوله: )واإنَّ

ية 4(. لعلَى ُخُلٍق عظيٍم( )�سورة القلم: الآ

واأن الر�سول اأكد هذا اجلانب الأخالقي 

بقوله: »اإمنا بُعثُْت لأمتم مكارم الأخالق«.

�س������الم اأخ������الق عملية  خ������الق يف الإ والأ

يرتبط فيها القول بالعمل والنظرية بالتطبيق 

آمنوا مِلَ َتُقوُلوَن  ها الذين ا يقوله تعاىل: )يا اأيُّ

م���ا ل َتْفَعُلون * َكرُبَ مقتًا عند اهلل اأن تقولوا 

ي���ة2 _  م���ا ل تفعل���ون( )�س���ورة ال�س���ف: الآ

4( ويقول تع������اىل: )اإّن الذين اأمُن���وا وعِمُلوا 

اُت اْلفرَدو�ض ُنُزًل(  احل���اِت كاَنْت لُهْم جنَّ ال�سّ

ية�10(. )�سورة الكهف: الآ

ن�سان م�سوؤول عن اأخالقه يف الدنيا  فالإ

خ������رة، يقول تعاىل: )كلُّ ام���رٍى مبا َك�َسَب  والآ

ي���ة21( وقال تعاىل:  رهنٌي( )�س���ورة الطور: الآ

)الي���وم جُت���َزى كلُّ نف����ضٍ مبا ك�سب���ْت ل ُظْلَم 

الي���وم اإّن اهلل �رشي���ع احل�ساب( )�س���ورة غافر: 

ية41(. الآ

�سالمي������ة جان������ب تربوي،  ولل�ريع������ة الإ

مر  وجان������ب تطبيقي اأخالق������ي يتجلى يف الأ

ر�س������اد اإىل كيفيات  والنه������ي، والتح������رمي والإ

أو تعاملية معينة يف كثري من  أ�ساليب عملية ا وا

اأمور احلياة.

ن�س������ان العاق������ل هو م�������ّرع للقانون  فالإ

وه������و منفذ له، فهو يحقق حريته نظرياً ويف 
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اإطاعت������ه للقانون يحقق حريت������ه عملياً، كل 

هذا يوؤدي اإىل مفه������وم وحدة الذات العاقلة 

رادة احلرة، فالطاعة،  وا�ستقاللها اأي اإىل الإ

أ�سمى مراتب  مر الأخالقي، وهذا ا طاعة الأ

مر غريب  احلري������ة، فهي لي�ست خ�سوع������اً لأ

عن الذات، �سادر عن �سلطة خارجية اأو عن 

مر الأخالقي. اأمر ديني بل عن �سلطة الأ

وال�س������وؤال الكب������ري ما موق������ع الربية يف 

الفل�سفة؟

فامل�سكلة الربوي������ة تقع يف قلب الت�ساوؤل 

الفل�سفي: ما هي املعرفة احلقيقية؟ ما هي 

ن�س������ان،؟ اإن اجتاه  غايتها؟ م������ا هي غاية الإ

�سئل������ة التي تطرحها  جاب������ات عن هذه الأ الإ

أ�ساليبها  الفل�سف������ة يعني غاي������ات الربي������ة وا

وم�سمونها. بتعبري اآخر، الفل�سفة العامة هي 

بال�رورة فل�سفة للربية والربية تعك�س يف 

غاياتها، وطرائقها ومناهجها الفل�سفة العامة 

للمجتمع يف مرحلة من مراحل تطوره.

أو مادية،  اإن الفل�سف������ة مثالي������ة كان������ت، ا

أ�سا�ساً للربية تنطلق  دينية، اأو علمانية ت�سكل ا

منه وترت������د اإليه. اإن تاري������خ الربية ب�سورة 

عامة، وتاري������خ موؤ�س�ساتها يرتبط يف جانب 

هام من جوانبه بتط������ور النظرية الفل�سفية. 

فعالقة فل�سفة الربي������ة، والربية الأخالقية 

أث������ري وتاأثر، فعلم الأخالق يعلم  هي عالقة تا

املرء كيف يجب اأن يك������ون هو نف�سه، وكيف 

يج������ب اأن تكون اأحواله الت������ي تخ�سه، حتى 

خ������رة، وبذلك  يك������ون �سعي������داً يف الدنيا والآ

ير�سم الفيل�سوف �سورة �سادقة لدللة املنهج 

الرب������وي الأخالقي الذي و�سعه من نظريته 

يف الربية وحتى اآخر مراحله يف الأخالق.

ن�سان  وي�سور القراآن الكرمي كيف اأن لالإ

مطال������َب ب������اأن يجاه������د نف�سه لك������ي يرتقي 

اأخالقياً، وكيف اأن هن������اك حالت اأخالقية 

ر�س  ن�سان، فهناك من يخلد اإىل الأ خمتلفة لالإ

وينبع �سهواته وهذا ما عرب عنه القراآن بقوله 

تعاىل: )اإّنا جعلنا ال�سياطني اأولياء للذين ل 

ية �2( وهناك  ع���راف: الآ يوؤمنون( )�سورة الأ

من ينت�������ر انت�ساراً كام������اًل على نف�سه ول 

ي�سبح لل�سيطان علي������ه �سبيل، ويف هذا جاء 

قوله تع������اىل: )اإّن عب���ادي لي�ض ل���ك عليهْم 

بَعَك ِم���َن الغاوين( )�سورة  �سلط���اٌن اإّل ِم���َن اتَّ

ية 42(. احلجر: الآ

الربية عند ابن �سين������ا تهدف اإىل تهيئة 

فراد ومنوه������م منواً كاماًل  حي������اة �سعيدة لالأ

ومن جمي������ع النواحي، اجل�سمي������ة والعقلية 

واخللقي������ة، والربية ال�سينوي������ة مل تركز على 

خالق������ي فقط، ب������ل ا�ستهدفت  اجلان������ب الأ

وج������وده ال�سخ�سية املتكامل������ة ج�سماً وعقاًل 

وخلق������اً خللق املواطن الكامل، واإعداده ملهنة 

أو حرفة، ي�س������ارك بها يف عملية  اأو عم������ل، ا

ن املجتمع يف نظر ابن  »البناء الجتماعي« لأ
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�سينا اإمنا يقوم على »التعاون« وعلى تخ�س�س 

كل ف������رد يف عم������ل اأو مهنة وتب������ادل املنافع 

واخلدمات بني اأفراده، وما اهتمام ابن �سينا 

بتكوين العادات احل�سنة لدى الفرد اإل دليل 

عل������ى حر�سه البالغ بربيته وغر�س الف�سيلة 

لدي������ه، وبذل������ك يكون م������ن ال�سه������ل تطبيعه 

خ������الق والقيم الربوي������ة الفا�سلة اإذا مت  بالأ

وىل من حياته وتنعك�س  اتباعها يف ال�سنوات الأ

اإيجاباً على الربية يف النظرية ويف التطبيق 

يف جميع اجلوانب.
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ول ال�سعي اإىل النبثاق  مييز الرواية العربية يف تون�س اأمران متالزمان، الأ

م������ن التقليد ال�ردي املوروث، والثاين النهم������اك يف نزوعات احلداثة، فقد 

انطلق������ت الكتاب������ة الروائية من مغامرة حممود  امل�سع������دي الفريدة يف كتابيه 

أبو هري������رة ق������ال« )1973( و»مولد الن�سي������ان« )1987(،  ال�ردي������ني »حدث ا

وه������ي مغامرة مفعمة بلغة ال������راث وال�رد الراثي ال�سعبي يف اآن واحد، مما 

حفر م�سارب������ه عميقاً يف جمرى النرث الق�س�س������ي العربي عموما، ويف تون�س 

خ�سو�س������اً. وق������د انخرط يف هذا امل�سعى كثريون، تثم������رياً لل�رد الديني كما 

كاتب وناقد و�أ�ستاذ جامعي �سوري

- �لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

الرتاث ال�شعبي يف الرواية العربية:

أمنوذجًااأمنوذجًاأمنوذجًا تون�س 

❁❁

أهلل �أهلل �هلل �أبو هيفبو هيف د. عبد د. عبد ��
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ن�سان ال�سفر«  عند ع������ز الدين املدين يف »الإ

دبي يف  )جمل������ة الفك������ر 1968(، ولل�������رد الأ

»من حكاي������ات هذا الزم������ن« )1982(. وقد 

تكر�س������ت اجتاه������ات التحدي������ث يف الراث 

دبي مع  والراث ال�سعبي من داخل التقليد الأ

فق«  اأعمال اأدبية تالية مثل »ون�سيبي من الأ

)1970( لعبد القادر بن ال�سيخ، »البحر ين�ر 

ألواح������ه« )1975( و»ليل������ة ال�سنوات الع�ر«  ا

)1982( ملحم������د �سال������ح اجلاب������ري. وبلغت 

ذروة ه������ذه الجتاه������ات يف امت������الك اللعبة 

ال�ردية جمالياً ومعرفياً مع الراث والراث 

ال�سعب������ي يف اأعم������ال فرج احل������وار: »املوت 

والبحر واجلرذ« )1985( و»النفري والقيامة« 

)1985( و»املوؤام������رة« )1992( و»التبيان يف 

�سجان« )1996(. وقائع الغربة والأ

كان������ت عناية الكتاب������ة الروائية باملوروث 

ال�ردي ومقاربة الراث ال�سعبي مثار ا�ستغال 

بنزوعات احلداثة  والق�سا�س������ني  الروائيني 

أو  يف الوق������ت نف�س������ه، فثمة نزع������ة حداثية  ا

أك������رث تبنى على ا�ستبطان امل������وروث ال�سعبي  ا

أو  ، ا
)1(

كما هي احل������ال عند حممود طر�سونة

على التعالق الن�سي الراث������ي عند اإبراهيم 

، وهناك نزع������ة رواية الن�س مع 
)2(

درغوث������ي

أي�س������اً عن������د حممد علي  ال������راث ال�سعب������ي ا

. ولعل هذه النماذج �ساملة للكتابة 
)4(

اليو�سفي

الروائي������ة العربي������ة يف تون�������س برمتها التي 

انطبعت بطوابع اق������ران التقليد والتحديث 

باحت�سان الراث والراث ال�سعبي. 

�أوًل: ��ستبطان �ملوروث :

بداأ حمم������ود طر�سونة الكتاب������ة الواقعية 

الق�س�سي������ة مبجموعته الق�س�سية الوحيدة 

»نواف������ذ« )1977(، ث������م ا�ستغ������رق يف النقد 

الق�س�سي على وجه اخل�سو�س، اإىل اأن و�سع 

روايته الواقعية بامتياز »دنيا« )1993( التي 

تعلن عن تنا�س العنوان مع املوروث ال�سعبي 

أو  حالة ا تهوياًل ملا ج������رى وا�ستغالقه على الإ

املواجهة، فثمة ق������وى قاهرة، هي القدر يف 

دب التقليدي )الكال�سيكي(، وهي التاريخ  الأ

دب احلديث. ولعلنا  أو من يحركون������ه يف الأ ا

نذكر الن�سو�س ال�ردية با�ستح�سار الراث 

لل�ساع������ر �سميح القا�س������م التي حملت عنوان 

»ح������ال الدنيا«، وم�رحي������ة ال�ساعر ممدوح 

عمال  عدوان التي حتمل العنوان نف�سه، والأ

ال�سعرية الكثرية التي ت�ستعمل العبارة مبدوؤة 

باأ�سكال النداء مثل »يادنيا«.

 لق������د و�س������ع طر�سونة روايت������ه يف �سياق 

التنا�������س مع امل������وروث ال�سعب������ي لي�سوغ من 

ف�سائه الرحي������ب روؤيته لل�راع الجتماعي 

متغلغلة باأ�سئلة لتنفد عن الوجود املعطوب 

بتاأثري الف�ساد وال�������رور القابعة يف النفو�س 

م������ارة بال�سوء. ثم يت�سع مدى هذا التنا�س  الأ

اإىل ا�ستبطان �سامل للن�س الروائي اندراجاً 
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يف عالئقي������ة احلكاي������ة بالربك������ة والكرامة 

التي ت�ستغرق ال�رد كل������ه، يف روايته الثانية 

»املعجزة« )1996(. 

مل تنف������ع اإغ������راءات املغام������رة اأو �سيغ������ة 

احلكاي������ة البولي�سي������ة يف ثن������ي طر�سونة عن 

عزمه الوا�سح على انفتاح ن�سه الروائي على 

ن�سانية والأخالقية،  والإ الوجودية  التاأمالت 

فجاوز من������ذ ا�سراتيجية الت�سمية يف عنوان 

الن�������س اأو عنوانات ف�سول������ه، اإطار احلدث 

الذي يتك�س������ف �سيئاً ف�سيئ������اً، اإىل العتمال 

بوطاأة احلدث على نفو�������س وم�سائر ب�رية 

مت�سارعة م������ع معنى الوجود وكرامة احلياة 

امله������دورة يف غياهب النهم والف�ساد والظلم. 

ومت�س������ي الرواية اإىل مو�سوع طاملا عولج يف 

دبية، ولكن طر�سونة يجعل  عمال الأ مئات الأ

ه������ذا املو�سوع مث������ار الت�س������اوؤلت: ال�سعود 

الطبقي املفاجئ ل�سعيد ال�سابي ودوام النعمة 

أ�ساليب ل ت�سوغها  ووفرته������ا اعتماداً عل������ى ا

حوال،  أو النتائج باأي حال من الأ ه������داف ا الأ

فقد ُرمي كث������ريون اإىل التهلكة واملوت وقوداً 

آثر طر�سونة  لعملية ال�سعود ودوام������ه، وقد ا

اأن يج������اذب ال�سمري امل������رّوع ب�را�سة اأفعاله 

مكانية«، فالرواية  ما ي�سميه الوجوديون »الإ

مكانية لدى �سامي  برمتها تعبري عن هذه الإ

الذي قتل والده باأيدي زبانية  �سعيد ال�سابي، 

مكانية  اإذ يل������وح �سامي على ال������دوام بهذه الإ

أو قوة داخلية ميكنها  »قدرة وجودية كامنة، ا

. وتعد 
)5(

حني تتوف������ر الظروف اأن تظه������ر«

مكانية  الرواية، بعد ذلك مراودات لظهور الإ

وجتاذبه������ا مع احتجاب الفع������ل، فقد تعرف 

�سام������ي اإىل جرمية قتل وال������ده، وتعرف اإىل 

أو �سعفاً  مكانية خوفاً ا القتل������ة، وهرب من الإ

اإىل اأن قطع تردده، وعاد اإىل وطنه مب�ساعدة 

حبيبته »ن������ورة«، م�سبوباً بحديث الثورة على 

و�س������اع الفا�سدة واخلن������وع، ولكن �سامي  الأ

مكانية ممهال  يظل على ت������ردده يف ظهور الإ

أو موؤجال الفعل. ا

يتب������دى يف عنوانات الف�س������ول التنا�س 

أو  مع امل������وروث ال�سعبي يف دللت������ه اللغوية ا

ال�ستعارية تفاعاًل داخل الن�س، اأو مع ن�سو�س 

ا�ستع������ادت هذا املوروث، كما هي احلال مع: 

»م�سي املقي������د«، و»زاد اخليال«، و»الطاهر«، 

ريب«، و»مملكة  و»حوار ال�سم«، و»اإر�ساد الأ

ال�سم������ت«، و»عودة الطائر ال������ربين«.. اإلخ، 

أدباء ا�ستعادوا مثل العنوانات املوروثة  وكان ا

يف ن�سو�سه������م، مثل ق�س�������س »حوار ال�سم« 

�سطرلب«  جلورج �سامل )1973(، و»البحار والإ

»ف�سل قراءة جديدة للطائر الربين« )1979( 

أو �سم�س الن�س������ري، وفعلت  ملحم������د عزي������زة ا

ذلك نادي������ا خو�ست متاأخ������رة يف جمموعتها 

الق�س�سية »مملكة ال�سمت« )1997(.. الخ، 

اأي اأن طر�سون������ة ي�ستبطن ه������ذا املوروث يف 
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�رده على نح������و جزئي يف روايت������ه »دنيا«، 

وعلى نحو كل������ي يف روايت������ه »املعجزة« كما 

�سنو�سح ذلك فيما بعد. وقد اأملحنا اإىل هذا 

ال�ستبطان اجلزئي يف ا�سراتيجية الت�سمية 

للعن������وان وعنوانات الف�س������ول متفاعلة مع 

م������ن الن�س، عل������ى اأن الت�سمية وحدها غري 

كافية لركي������ب الدللة مامل توؤول اإىل عن�ر 

ا�ستع������اري يف تنام������ي الفعلي������ة )التحفيز(، 

غرا�س. ت�س������اغ الت�سمية  اأو يف حتدي������د الأ

مي������اء توكيداً على  بلغة جمازي������ة �سديدة الإ

اأن احلكاية لي�ست موئ������ل املنظور ال�ردي، 

واإمنا اندغامها يف خطاب ق�س�سي دور اأي 

�������ردي يعلل ما يحدث، ويحت�سن التاأمالت 

اخل�سيب������ة. ولعلنا ن�سري باإيجاز اإىل احلكاية 

وخطابها مع الراث ال�سعبي بعد ذلك.

تنطلق احلكاية م������ع »اعرافات الرجل 

ال�سعيد يف الغرفة الزرقاء«، حني ت�ساأل نورة 

�سعيد ال�سابي عما ح������دث، وهو يكامت �ره 

أو �سكران،  عل������ى الرغم من غيبوبته منت�سياً ا

فيتداخل ال�رد م������ع النجوى حديث الذات 

لل������ذات مف�سحاً عن تط������ور احلكاية، حني 

تنجح يف اأن ت�سلبه �ره، غري اأن الهادي، اأحد 

زباني������ة �سعيد ال�سابي، �رع������ان ما يهددها 

باتهامها مبحاول������ة تدبري قتل ال�سابي. وثمة 

أنها تفعل ما تفعل من اأجل �سامي الذي  اإملاح ا

حتبه.

مي�سي ال�������رد اإىل و�س������ف موت ح�سن 

�سدقاء  أثناء ال�سغل ورثاء العمال الأ العياري ا

أ املواجهة التي توؤدي اإىل �سحايا  ل������ه. ثم تبدا

زمة قلبية،  ج������دد: تعر�س �سعيد ال�ساب������ي لأ

ووفاة الهادي يف حادث مرور، وم�سائر غري 

خرين. �سارة لآ



الرتاث ال�سعبي يف الرواية العربية: تون�س اأمنوذجًا

�لعــــــدد 539  �آب   �42008

يالح������ظ اأن احلكاي������ة مطّي������ة خلطاب 

ق�س�س������ي مثقل بالتاأم������ل الوجودي من اأجل 

أو املوؤجلة. يعول  مكانية املعطلة ا مناق�س������ة الإ

حداث برجيعها  ال�سارد كثرياً على اإحاطة الأ

العاطفي والفكري يف في�س لغوي، كاأن يقول 

يف احلزن البالغ عل������ى وفاة ح�سن العياري: 

»ت�سهد اأن الدم������وع انهمرت من اأعني رجال 

أرادوا له������ا اأن تنهمر، لكن فا�س احلزن،  ما ا

و�س������اق ال�س������در، و�سعب ه������ول الفاجعة« 

أو اأن يق������ول �سام������ي، وهو ي�سك  )�������س33( ا

بالعدالة: »اأتظنني ما يحكى عن ر�سوة بع�س 

الق�ساة وحتيل املحامني و�راء الذمم ي�سجع 

أنا  أنا العدالة. ا على اللجوء اإىل العدالة؟ بل ا

القا�سي واملحامي واملتهم« )�س39(. 

أما الف�سالن ال�سابع ع�ر والثامن ع�ر  ا

أق������رب اإىل الرجيع الفعلي )الدرامي(  فهما ا

لذروة احلب������ك الفني، حني ي�سري ال�رد اإىل 

حم�������س تاأم������الت فل�سفية ووجودي������ة غالباً، 

ف������رد مثل هذه العب������ارات: »يدو�سون �سدنة 

القيم وحرا�س القيم« )�س146(. »ل حل اإل 

بالثورة« )�س150(.»ه������و الوحيد الذي كان 

ميلك مفتاح احلقيقة« )�������س131(. »بئ�ست 

أن������ا ل يهمني  القوان������ني الت������ي ل تن�س������ف. ا

القان������ون، ب������ل تهمني العدال������ة« )�س159(. 

أثور واأهاج������ر، واأل  »ثم تطلب������ني من������ي األ ا

أنتم������ي اإىل بع�������س احل������ركات ال�رية لقلب  ا

و�س������اع؟« )�س159( »ب������ل اأق�سد حريتي  الأ

يف العرا�������س على كل حي������ف« )�س164(. 

»م������ا الذي جنيته من كل هذه ال�سنوات حاملاً 

متمرداً واهماً« )�س164(. »وال�سهامة لي�ست 

يف الرف�������س من اأجل الرف�س، بل يف البناء، 

أن������ت اليوم مدع������و اإىل البناء فال فائدة يف  وا

التن�سل من امل�سوؤولية« )�س164(. »واأنت يا 

نوره، من كلف بتحطي������م عزميتي وردي اإىل 

�سف القطيع الرا�سي مب�سريه وامل�ستكني يف 

خنوع« )�س165(.

»لكن طموحاً كهذا يحتاج اإىل تنظيم، واأنت 

وحيد مثل كل املثقفني املاأزومني الراف�سني 

للقيود بجميع اأ�سنافها« )�س165(.

لقد ا�ستطاع طر�سون������ة اأن ي�سحن �رده 

بالتاأم������ل الفل�سف������ي، واأن يدخ������ل خطاب������ه 

أ�سئل������ة فكري������ة هي  الق�س�س������ي يف خ�س������م ا

أ�سئلة الوج������ود التي زاد م������ن حرقتها ذلك  ا

ال�ستبطان ال�سفيف اللماح للموروث ال�سعبي 

. غري اأن روايته »املعجزة« ت�ستغرق يف لبو�س 

ذلك امل������وروث ا�ستبطاناً يقوم على عالئقية 

احلكاي������ة والربك������ة ح������ني تخ������رق احلكاية 

مبتخيله������ا الرحب مدى املقد�س، وحني مّيد 

أبعد من منطها النبوي،  جمال الكرام������ة اإىل ا

بلي�سي. تقدم الكرامة  فيما ي�سمى بالنمط الأ

أنها ا�ستمرار للمعجزة، اأي حماكاة  أ�سا�س ا على ا

ولياء يف هذه احلالة  لها وتاأكيد، ويب������دو الأ
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نبياء، كل ويل �سورة من  أنه������م �سور من الأ وكا

نب������ي، كما يو�سح امليل������ودي �سغموم، فتجاوز 

لوهية، و�سار  حكاية »طر�سونة« النبوة اإىل الأ

. وت�ساعف 
)6(

ي�سم املتناق�سات كلها يف ذاته

ه������ذه احلكاية اخراق املقد�������س، حني تقدم 

أنه اأهم م������ن الوجود، مبالغة  الرائ������ي على ا

لوهي، ومنه  بلي�سي، وحتدي الأ يف منطها الأ

القدرة على احلياة وامل������وت، باإيهام ال�سحر 

والغرق يف املوروث ال�سويف ال�ردي، اإنعا�ساً 

للم�سابني بالغيبوب������ة )�س125( اإىل املقدرة 

ميان  لفة وفنونها )�س120(، واإىل الإ على الأ

طفال باملعجزة، واملقدرة  اخلطري، واإميان الأ

على القيام من املوت، ودوام احلياة اإىل حد 

جناب منه، وهو املي������ت. وهذا ما تك�سف  الإ

العب������ارة اخلتامية يف رواي������ة حكاية ت�ستعيد 

منطاً اإبلي�سياً يف روؤية »املعجزة«:

أنني مل اأمت؟! »فكيف اأف�ر لهم ا

يظنون احلياة اأع�ساباً وعقاقري، ومراهم 

وم�ساحيق!

أن������ت الوحي������دة التي فهم������ت حقيقة ما  ا

ن������ك مل ت�سدقي قط نب������اأ وفاتي،  ج������رى، لأ

وبقيت يف انتظاري.

ألي�س كذلك؟ �سيكون ابننا جمياًل، ا

ألذ ابت�سامت������ك يا مرمي!« )�س140- ما ا

)141

اإن احل������دث يف رواي������ة »املعجزة« ب�سيط 

أي�س������اً، ولكنه يتلفع كاماًل يف لبو�س املوروث  ا

أ�سد  ال�سعبي م�ستبطناً خفاي������اه الرهيبة يف ا

مفا�سل������ه عنفاً: املوروث ال�س������ويف ال�ردي 

أي�ساً. ا

ي�س������در طر�سونة الرواية بق������ول �سعري 

�سواق«: لبن عربي يف »ترجمان الأ

»ر�أى �لربق �رشقيًا فحن �إىل �ل�رشق

�لغرب �إىل  حلّن  غريبًا  لح  ولو 

 ف�����اإن غ���ر�م���ي ب���ال���ربي���ق ومل��ح��ه

ماكن و�لرتب« ولي�س غر�مي بالأ

)�س5(

غ������ري اأن طر�سونة يعار�������س التنا�س يف 

ا�ستبط������ان املوروث ال�سعب������ي، ويعلن ذلك يف 

عبارة مفتاحية ماأخوذة من املن احلكائي: 

»اإين اأرى ريح الفتن������ة قادمة، فال تذكوا 

أ�سعلتم« )�س5( النار التي ا

تفل������ح الرواي������ة يف تعرية ه������ذا التفكري 

العتقادي الغيبي خلل تفكيك ذلك التنا�س 

يف �سوغ������ه التخييلي املجنح يف التماهي مع 

املقد�س، وه������و �سوغ يعاد يف حماولة جاهدة 

أ�سخا�س الرواية:  �سوات/ ا يهام بتعدد الأ لالإ

مرمي وحبيبه������ا وزوجها امليت �ساتر، ور�سالة 

أمها، وحديث النا�س عن �سلوك مرمي املريب،  ا

ولرمب������ا ي�سري هذا احلديث اإىل املعار�سة يف 

املنظور ال�ردي.

أم������ا احلكاية فتتلخ�������س يف اأن مرمياً / ا
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�س������ل/ جترح امل�ساعب  يطالية الأ ماريا الإ

عل������ى مرك������ب لتحم������ل كي�ساً عائ������دة به اإىل 

ال�ساط������ئ، »ومق�سده������ا �������ر ل تب������وح به« 

)�������س9(، ثم تخ�س�س م������رمي الف�سل الثاين 

لو�س������ف ت�سللها من������ذ ال������زوال اإىل املقربة، 

ول������روي كيف جمعت عظ������ام �ساتر لتتو�سد 

بد، فهو »ما يزال �ساكناً  كي�سها، وتنام اإىل الأ

يف اأعم������ق اأعماقها« )�س22(. ويروي �سمري 

م�سمر غائب يف الف�سل الثالث هلعهم لروؤية 

العظام يف الكي�س. 

تتح������دث م������رمي يف الف�س������ل الرابع عن 

تعرفه������ا اإىل �ساتر، عندم������ا قدمت اإىل حمله 

أو يكتب لها اأحجية، اإىل اأن  لت�سري متيم������ة ا

علقت به.

الف�س������ل  يف  املي������ت  �سات������ر  يتكل������م 

اخلام�س،موؤمناً اأن اللحود ل تف�سل بينهما، 

وذاكراً حمبته لدرو�سه، ومقدرتها اأو مقدرته 

عل������ى فك مغاليق الكلم������ات )�س41(. بينما 

توؤكد له م������رمي اأن الكتب لي�ست كل �سيء يف 

حياتها، »اأنت الذي كن������ت ومازلت كل �سيء 

يف حياتي« )�������س42(، وتتلذذ يف العراف 

بان�سجامهم������ا اجلن�س������ي والعاطفي »وكانت 

�سبيل������ي اإليك �سه������وة عارم������ة، و�سبيلك اإىل 

متعة �ساحرة، نلتح������م فيها التحاماً، ونذوب 

يف ناره������ا ذوباناً« )�س 43(. وتبلغ اأول ذروة 

أنه جاء الليلة  لخراق املقد�س يف توكيده لها ا

ليبق������ى: »ول �س������يء ميكن������ه اأن يفرقنا حتى 

نهما »يف تناغم خالق ل  امل������وت« )�س44(، لأ

ن�ساز فيه ول عيب« )�س45(.

يناجيها �ساتر يف الف�سل ال�ساد�س مردداً 

مو�سوع العقم، وا�ستغنائهما عن الطب واأهله 

يف معاجلت������ه، ثم تناجيه م������رمي يف الف�سل 

ال�ساب������ع، وهو يتو�سد ركبتيه������ا، وتذكر رغبة 

أريد �سواك«  أنا ل ا طفال وزهدها فيهم، »ا الأ

)�س55(، وتاأخذه اإىل غرفتهما »لعل ل�سانك 

يعود، فت�سمعني عذب  الكالم، ورقيق الغزل« 

)�س58(.

ويتابع جنواه اإليه������ا يف الف�سول الثامن 

والتا�س������ع والعا�������ر ذاك������راً جانب������اً اآخر من 

ق�ستهما، ويطلب منها اأن ت�سمه اإىل �سدرها 

نه ل يريد اأن يعود اإىل الظلمة،  )�������س66(، لأ

ويعيد بع�س حكاية ال�راع حول املخطوط 

ندل�سي مع احلاج اإدري�س الطنجي، اإحالة  الأ

اإىل املوروث ال�سعبي ال�س������ويف، وي�ّرح: اإن 

�ساح������ب املخطوط ه������و ال�سي������خ النفراوي 

مر  )�ساح������ب »الرو�������س العاط������ر«(، فهل الأ

متعلق بالطاقة اجلن�سية وحدها؟!

يعر�س الراوي امل�سمر ال�رد يف الف�سل 

احلادي ع�ر على ل�سان اأحد البحارة، ومن 

ركبت معهم وحملت كي�سها، مت�سامناً معها، 

حد اأن ينالها ب�سوء،  أنه لن ي�سم������ح لأ موؤكداً ا

و»هي التي بذلت ما بذلته من جهود ملعرفة 
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أنها »�سارت  عاداتن������ا وتقاليدنا« )�س81(، وا

واح������دة منا كاأنها مل تلب�س قط غري مالب�سنا« 

)�س84(. 

راجيف  خرين اأن يبطلوا الأ ويطلب من الآ

أن نن�سى جميع������اً خرافة الكي�س  حوله������ا، و»ا

وعظامه وكالم مرمي يف غرفتها« )�س87(، 

ويعل������ل ت�سامن������ه معه������ا باأنه������م »مدين������ون 

راء والتدب������ري الرا�سد،  له������ا بالكثري م������ن الآ

مرا�س  ومدينون لزوجها بال�سفاء من عديد الأ

امل�ستع�سية« )�س87(.

تع������اود مرمي جنواه������ا يف الف�سل الثاين 

أنهم ل  ع�������ر وهي ت�������رخ فيهم غا�سب������ة، ا

أنه لن يخرج اإل  أنه حي، وا ي�سدقون عودته، ا

أراد ه������و اخلروج، وهم يرون اأن تكرمي  متى ا

امليت يف التعجيل بدفنه.

أم  يخ�س�س الف�سل الثالث ع�ر لر�سالة ا

ماريا التي حتدث ابنتها عن كل �سيء �سارحة 

لغ������ز ما حدث: تعلق ابن عمه������ا كلوديو بها، 

وموت �سديقه األربتو ب�سببها، ودعوته لرك 

وهام، وموقف والده������ا البائ�س، والرجاء  الأ

اأن ترحمها.

تعود مرمي اإىل جنواها ل�ساتر يف الف�سل 

الرابع ع�ر، فتحدثه عن ر�سالة اأمها، وت�رد 

أنها كان������ت دميته  أبيه������ا، وا ل������ه ق�سته������ا مع ا

أنه كان يعبث بها مرعوبة وكارهة  اجلميلة، وا

أ�سلمته  مل������ا يفعل، حت������ى التق������ت ب�سات������ر، وا

قيادها.

يعاود �ساتر جن������واه يف الف�سل اخلام�س 

أنها تاج حكايات������ه، ويروي لها  ع�ر، عل������ى ا

تعرفه على ال�سيخ العلوي املغربي، ومنه اأخذ 

الطريقة، واملخط������وط من فا�س، وي�رح لها 

اأن الطريقة ل حتتاج اإىل الو�سفات، بل تقوم 

أنها اعتقدت  لف������ة وفنونها، و»يكفيه ا على الأ

مثله« )�س121(.

ينتق������ل الف�سل ال�ساد�س ع�ر اإىل متابعة 

جنوى م������رمي ل�ساتر، وتتذك������ر نزفه عندما 

أنها �سفت������ه بو�سع �سفتيها  حاز املخطوط، وا

على فمه، وكان و�سع �ساتر ف�ساًل عن اإنعا�س 

امل�ساب������ني بالغيبوب������ة، ثم غ������اب �ساتر حتى 

أر�سدها اأحدهم اإىل قربه. ا

يع������ود ال�سم������ري امل�سم������ر يف الف�س������ل 

ال�ساب������ع ع�ر للحديث ع������ن النا�س املرتابني 

يف �سل������وك مرمي، ورمبا قريب������اً تطلع عليهم 

نها »�ساحرة، بل فاجرة«  ب�سبي )�س131(، لأ

)�س133(.

وتختتم الق�سة بنج������وى �ساتر اإليها، يف 

خري، مت�سايقاً من  الف�س������ل الثامن ع�ر والأ

أنهم ل يتعرفون اإليه. ا

يلج������اأ طر�سون������ة اإىل التعا�سد احلكائي 

حني مييل باملنظور ال�ردي اإىل تعدد الرواة 

يهام  ل�ست�سف������اف الغر�س م������ن تعار�سات الإ



الرتاث ال�سعبي يف الرواية العربية: تون�س اأمنوذجًا

�لعــــــدد 539  �آب   ��2008

والواقع �سمن ال������راث ال�سعبي غالباً، فقد 

اأم�سك بزمام امل������ن احلكائي، حري�ساً على 

معار�سته من داخ������ل �سياقه. تاألف املن من 

بلي�سي اإىل  لعبة �ردي������ة م�ست بالنم������ط الإ

منتهاه وقد تخلله خي������ط معار�سته اعتماداً 

يحاء باملوروث ال�سعبي، اإ�سارات اأكرث  على الإ

منه تركيباً. ولرمبا نفع ذلك ال�ستبطان لهذا 

امل������وروث يف جموح التخييل اإىل �سطط روؤية 

الواقع مت�سظياً، غري مقنع، هجيناً يفتقر اإىل 

التعيني، دخولً يف ذلك الغمو�س املحبب.

ثانيًا- �لتعالق �لن�سي �لرت�ثي:

انغم�������س ابراهي������م درغوثي من������ذ بداءة 

كتابت������ه بالتجريب الق�س�س������ي، وظهر ذلك 

جلي������اً يف كتبه الق�س�سي������ة املتتالية: »النخل 

مي������وت واقف������اً« )1989(، و»اخلب������ز امل������ر« 

)1990(، و»الدراوي�س يع������ودون اإىل املنفى« 

)1992(، و»رج������ل حم������رم ج������داً« )1995(، 

واأق�س������د بالكت������اب الق�س�سي م������ا ي�سعب 

دبي اخلال�س، ق�سة  اإدراجه يف اجلن�������س الأ

أ�سكال  أم �س������كاًل اآخر من ا أم رواية ا ق�س������رية ا

الن������رث الق�س�سي. ثمة طاق������ة على التخييل 

وىل في�ساً تنغمر  ت�ستع������ني باللغة بالدرجة الأ

أبه يف  عراف الق�س�سي������ة، وهذا هو دا به الأ

كتابيه ال�ردي������ني اللذين اخرتهما للحديث 

أح������د مناذج ا�ستعادة امل������وروث ال�سعبي  عن ا

ن« )1994(،  ال�ردي، وهم������ا: »القيامة.. الآ

و»�سبابيك منت�سف الليل«)1996(.

وتبدو هذه الطاقة كليلة اأحياناً، ثم يعمد 

درغوث������ي على تن�سيطها من خ������الل اأمرين: 

ول هو ال�سر�سال اللغوي وحماولة اإدغامه  الأ

يف لعب������ة ال�������رد، ويفل������ح اأحيان������اً يف ذلك، 

والثاين هو التعال������ق الن�سي الراثي متلب�ساً 

أثوابه.  امل������ن احلكائي اأو خميطاً ل������ه بع�س ا

ولعل������ي اأقارب هذا اجلهد ب������اذخ التجريب، 

أة يف ا�ستيعاء اأغرا�سه يف الوقت  �سديد اجلرا

نف�سه.

ن«  ينطوي كت������اب درغوث������ي »القيامة الآ

عل������ى تعال������ق ن�سي م������ع امل������وروث ال�ردي 

أ�سط������ورة ياأج������وج وماأجوج،  الدين������ي، خلل ا

وبع�س معادلت امل������وروث اللغوي وال�ردي 

املدعم بف�ساء الن�س القراآين والنبوي حيناً، 

وف�ساء التنا�س م������ع عنا�ر �ردية ودللية 

اأخ������رى قدمية مث������ل جلجام�������س، و�سيزيف،  

ندل�سي،  وزاعي، والغزايل، وابن هانئ الأ والأ

ويحي������ى بن مع������اذ، وغريه������م، وحديثة مثل 

دي�ستوف�سكي وجوزيف كونراد، غري اأن التنا�س 

أو يتعالق مع كتابه  و�س������ع، واإن مل يلتح������م، ا الأ

درغوث������ي، هو روايات عب������د الرحمن منيف 

و�سخو�س������ه، ول �سيما تعبريها عن مو�سوعة 

القمع ال�سيا�سي وغيبة الدميقراطية.

ينفتح الكتاب الق�س�سي، وهو يفرق عن 

أو كثرياً، على ف�سائه:  مفه������وم الرواية قلياًل ا
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حتريك  �سج������ف العالق������ة التنا�سية بكلمة 

دي�ستوف�سكي املفتاحية: »لئن اتبعت ال�سيطان 

ن يف  ين اأحبك، ولأ يا رب، فاإين اأظل ابنك لأ

نف�س������ي �سبياًل اإىل الفرح الذي لوله ما وجد 

الكون« )�س5(. ويوؤ�ر ال�سارد اإىل »عالمات 

أنا الذي  القيام������ة« حني يقول جلجام�������س: »ا

راأى كل �سيء« )�س9(.

كان التعال������ق الن�س������ي وارداً يف العنوان 

مع ال�ري������ط ال�سينمائي الهولي������ودي الذي 

يحمل العنوان نف�سه لفرن�سي�س فورد كوبول 

�س������ل اإىل رواية  )1979(، وه������و ي�ستن������د بالأ

جوزيف كونراد »قلب الظالم« )1894(.

عل������ى العموم، يت������وزع التعال������ق الن�سي 

ثر،  ويتع������دد، مما يوؤثر �سلباً عل������ى وحدة الأ

�سارات  اإذ حتت�سد ال�سفحات باملعادلت والإ

�س������ارة اإىل ال�ريط  والتنا�س������ات، ومنه������ا الإ

ال�سينمائ������ي »الرق�������س مع الذئ������اب« لكيفن 

كو�ست������ر )1990(. ولذلك ل يع������ول التاأويل 

كثرياً على اكتن������اه طبيعة التحفيز الركيبي، 

ن������ه يوافق ب������ني عنا�ر �ردي������ة وحوافز  لأ

أو متوافقة بذاته������ا، اأي اأن  غري متجان�س������ة ا

التنامي الفعلي عر�سة لالنك�سار والنقطاع 

ال�ردي يف حماولت ناجحة اأحياناً، وخمفقة 

اأحياناً للمواءمة بني هذه احلوافز املتباعدة 

تنظي������م  تركيبه������ا، ويف وظائفه������ا، ويف  يف 

اأغرا�سه������ا. وملا كان من ال�سعوبة اأن نعر�س 

لف�س������ول الكتابة كلها، فاإننا نكتفي مبناق�سة 

ول الذي يحم������ل عنوان »عالمات  اجلزء الأ

أ�سلوبه جرياً على  القيام������ة«، وهو خمتزل يف ا

عادة درغوثي يف �رده.

أ ال�س������ارد متنا�ساً م������ع جلجام�س،  يب������دا

ويداخل بع�س احلوافز مع هذا التنا�س، اإذ 

أ�سبه بالكوابي�س،  اإن كث������رياً مما يحدث ه������و ا

أو اإىل عالمات يوم  واأن يوؤدي اإىل اجلن������ون، ا

القيام������ة، وعندما يتيقن من جنونه »تفتحت 

اأمامي الع������ومل املغلقة مبفاتي������ح الرحمان!« 

يهام  )�س9(، فيجد نف�سه يف جلاجة ك�ر الإ

خروجاً على منطق ال�رد: »تعال معي نفتح 

بواب« )�س9(. الأ

تك������ون ب������داءة العالمات مع م������ا ا�ستقر 

يف املوروث الديني وال�سعبي مدعماً بالن�س 

القراآين والنبوي، ومطلعه »ياأجوج وماأجوج« 

ية الكرمية  يف جان������ب من احلكاي������ة، ويف الآ

التي ت�سري اإىل ياأج������وج وماأجوج. ثم يتداخل 

ية مع تنا�سات اأخرى:  املطلع واحلكاي������ة والآ

حكاي������ة �سور ال�س������ني، وال�سكندر املقدوين، 

ال�س������د، و�سخ������رة �سيزي������ف، وثغرة  وبن������اء 

الدوفر�سوار، ولنتاأمل بعد ذلك ا�ستطاعة ما 

ي�سال: على الإ

»يف الغ������د. ج������اءت ياأج������وج وماأج������وج. 

أوا  وج������دوا �سوءاً ينبعث م������ن وراء ال�سد، ورا

الثغ������رة -و�سعوها- كما و�سع جن������ود داوؤود 
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وا الدنيا«  ثغرة »الدفرا�سوار«، وخرجوا فمالأ

)�س14(

اإنه �سط������ح مي�سي بالتخيي������ل اإىل مداه 

بعد، مم������ا ي�سبح الواقع ج������ذاذات روؤى  الأ

خاطف������ة �رع������ان ما تطب������ق عليه������ا �سيولة 

ال�سطح التخييلي واللغوي.

م������ن امللح������وظ اأن الن�������س ينغل������ق على 

تعالقات ن�سية وتنا�سية، بينما يتيح التنا�س 

قابليات النفتاح عل������ى عوامل وروؤى ودللت 

بركي������ب حوافزه واإ�ساراته. وهذا منوذج من 

التعالقات الن�سية والتنا�سية:

ر�س �سبعة �أجز�ء.  وز�عي: �لأ »قال �لأ

ف�ستة �أجز�ء منها ياأجوج وماأجوج. 

وجزء فيه �سائر �خللق.

مريكية  عر�ست قناة »ال . �سي . اإن« اأن الأ

أنباء ال�ساعة الثامنة م�ساء  البارحة يف �ريط ا

�سوراً لثالثة من ياجوج وماأجوج. قال املذيع: 

اإن جن������ود »املارينز« الذي������ن يجوبون البحار 

ال�سبعة على ظهر املدمرة »رونالدريغن«، قد 

اأ�روهم يف جزيرة »�رنديب«.

كانوا هكذا على ثالثة اأ�سناف:

رز. واحداً يف طول حبة الأ

والثاين طول������ه وعر�سه �س������واء، �سرب يف 

�سرب.

والثالث يف حجم �ساروخ »دي�سكوفري«.

وتفرق ياأج������وج وماأج������وج يف كل مكان« 

)�س14(.

ي�ستعيد ال�سارد حكاي������ة ياأجوج وماأجوج 

)�س15-16(، وي�سع عنواناً يزيد من متاهة 

ال�سط������ح وتهومي الواقع ح������ول عودة »حزب 

العمال ال�سراكي الدميقراطي الرو�سي« اإىل 

أ�سه  حبار برا هرم ال�سلطة. ث������م يطل كعب الأ

منبهاً اإىل ال�سيحة، بينما ي�ستغرق الن�س يف 

ع������ور الدج������ال، اأو احلاوي الذي  حكاية الأ

علمهم ال�سحر، ولعب������ة ال�ساحر الذي يق�سم 

أة اإىل ن�سفني، واختت������ام احلكاية بقول  امل������را

متيم ال������داري: »وهذه واح������دة من عالمات 

قيام ال�ساعة!« )�س21(.

يزدحم الن�س مبثل هذه التعالق�ات نحو 

ذك������ر الداب�ة يف الق������راآن الكري�������م، واكتمال 

خيولة )الفنطزة(  القدمية ملظاهر  روؤي�������ة الأ

القيامة يف امل������وروث الديني وال�سعبي، ومن 

خبار«  ذلك ن�سو�������س للقتبي يف »عي������ون الأ

أبو احلطاب  والثعالبي، واملاوردي، واحلافظ ا

�سارات«  بن دحية يف كتاب »الب�س������ارات والإ

)�س25(.

ي�سد ال�سارد منافذ الروؤية مبتواتر الكالم 

من و�سف نذر يوم القيامة، موحياً اأن كل ما 

�سب������ق قوله لهو ن������ذر القيامة، ثم تنغلق هذه 

ول:  املناف������ذ كلية بجملته اخلتامية للجزء الأ

»وقامت القيامة« )�س28(.

جزاء الثالثة  ليختلف �سياق الن�س يف الأ
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التالية: »البعث والن�سور«، »نعيم الفردو�س«، 

أب������واب اجلحيم«، عن غلبة التعالق الن�سي  »ا

والتنا�س������ي باإحالته واإ�ساراته املزدحمة مما 

يجع������ل الواقع -كم������ا اأ�رن������ا- تهوميات يف 

ف�ساء متخيل، عم������اده �سيولة اللغة وحتفيز 

تركيبي غري متجان�س.

غري اأن كتابه ال�ردي »�سبابيك منت�سف 

اللي������ل« يختلف قلياًل عن كتاب������ه »القيامة.. 

ن«، فهذا الكتاب يقرب من ال�رد الروائي  الآ

من جهة، ويقارب مفهوم وحدة العمل الفني 

من جهة ثاني������ة، وي�ستجمع تعالقاته الن�سية 

والتنا�سية يف بوؤر حمددة ومظان متعينة من 

دبي  جهة ثالثة، وي�ستعيد املوروث ال�ردي الأ

وال�سعبي وال�سويف بركيز، وبقدر لباأ�س به، 

من النجاح من جهة رابعة. 

يق������وم الكتاب على ث������الث دوائر �ردية 

تكاد تدخل يف دائرة واح������دة، م�ستفيداً من 

التط������ورات املذهلة لعلم النف�������س، ومتنا�ساً 

أنا  بعد مع رواية األربتو مورافيا »ا يف حده الأ

وهو« )1974(.

يفتت������ح يف »فاحتة الكت������اب« �سباكاً يطل 

على قلبه، فال يرى منه وفيه اإل لياًل، ولياًل، 

أي�ساً )�������س3(. وي�س������ري يف الفاحتة  ولي������ال ا

أي�ساً اإىل احلكاية لتتاألف الق�سة يف الكتاب  ا

من ثالثة كتب، عل������ى طريقة ال�رد الراثي 

ال�سعبي . اأما احلكاية فتقول اأن جد الراوي 

ول خليف������ة  اأجن������ب ثالث������ة اأولد. �سّم������ى الأ

وكّن������اه باأبي ال�سام������ات، و�سّمى الثاين خليفة 

وكّناه باأبي ال������ربكات، و�سّمى الثالث خليفة، 

وكّناه باأبي اللعن������ات، ومن املالحظ اأن ا�سم 

أنهم واح������د ان�سجاماً  خليفة للثالث������ة يعني ا

م������ع التنا�س الذي اأ�رنا اإليه مع علم النف�س 

ومع ن�س مورافي������ا. وكان ال�سارد قد اأو�سح 

ول، وخليفة  يف املوق������ع نف�سه، اأن خليف������ة الأ

الثاين، وخليفة الثال������ث هم »ثالثة وجوه يف 

أنا، وجهك اأنت. وجه  وجه واحد، هو وجهي ا

أره بعد« )�س5(. رجل ما زلت مل ا

تبني احلكاية اأن ج������ده »رباهم فاأح�سن 

تربيتهم، فحفظوا الق������راآن الكرمي يف بيوت 

اهلل العام������رة، وتفقه������وا يف عل������وم الدني������ا 

أنف�سهم اإل اأن  والدين، ومل يرك لهم عن������ان ا

�سبوا و�ساروا يفرقون ب������ني احلق والباطل، 

ر�س، وقال لهم: هي الدنيا  فاأطلقه������م يف الأ

قرب اإىل  اأمامك������م، فاختاروا من الط������رق الأ

قلوبكم. ول تتح�روا على ما فات« )�س4(.

ي�سي ال�سارد مبا �ستكون عليه احلكاية يف 

توكيده لغربت������ه: الدخول يف غر�س الق�سة، 

بقوله:

كيد اأن جزءاً م������ن وجه ذلك  »ولك������ن الأ

الغري������ب �سكنن������ي. مت������ى كان ذل������ك؟ ل�ست 

زل...«  أو رمبا منذ الأ اأدري! رمب������ا البارحة. ا

)�س5(.
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وىل  ول لق�سة خليفة الأ يعر�س الكتاب الأ

املكّنى باأبي ال�سام������ات، ينزع عن نف�سه ورق 

أته على قارعة الطريق،  التوت، ويعر�س �سوا

أم������ام كل النا�س، ول يخجل. ويدخل ال�سارد  ا

اإىل ق�سته من مقاربة الفعل امل�سني مع كلبته 

ح������ني ياأخذها بنف�سه لتلتق������ي مع كلب اآخر، 

على اأن اأهم ما يف الق�سة هو حماولة اإ�سفاء 

ن�سنة عليها، حني ي�سع عنواناً هو »اأحمر  الأ

�سفاه واإثمد وقم�سان حرير للكلبة« )�س7(.

ن�سنة  ت�سبح املقاربة، مقارب������ة اإ�سفاء الأ

اأكرث اإقناع������اً حني يروي ال�سارد ق�سة ختانه 

امل�سوؤوم، حني قطع ل������ه ال�سيخ �سبه ال�رير 

ن�سف ذكره مع القلفة، ومل ينقذه من املوت اإل 

التعجيل ل������ه بطبيب »وجد الذكر مق�سو�ساً 

اإىل الن�س������ف فج������ن جنونه، و�س������ار يرطن 

بفرن�سية امتزجت بكالم عربي مك�سور. �سب 

اأبي، و�س������ب الّطهار والطه������رة واملتطهرين« 

)�س12(.

هل ه������ذا اإمي������اء اإىل امل������وروث ال�سعبي 

ال�ردي املتمثل يف فعل املطهر، ال�سيخ، وما 

أبو ال�سامات والد  يرافقه من �سعائ������ر؟ كان ا

أة، عر�س نف�سه للتهلكة  ال�سارد، مهوو�ساً باملرا

حني ع�سق جمنون������ة، وداهم منزلها ليق�سي 

يف ال�سج������ن مف�سوحاً ردحاً من الزمن، لكن 

ال�س������ارد ما يلبث اأن يبن������ي حتفيزه الركيبي 

على التنا�س والتعال������ق الن�سي مع املوروث 

ال�ردي، ويختار لذل������ك اأولً ن�ساً جاحظياً 

يق������ول في������ه: »كل اإناث احلي������وان اأطيب من 

الن�ساء« )�س27(. وقد ع�سد اجلاحظ ن�سه 

بق�سة رج������ل يفعل بكلبة، ث������م يعيد ال�سارد 

التنا�������س اإىل الواقع حني يذكر تنفيذ الفكرة 

م������ردداً، وقد دعاه جاره ال�سبي ليفعل مثله 

باحلمارة. ثم يع�س������د التنا�س بق�سة رواها 

مري  ثري عندما كان »غالم الأ م�سكويه وابن الأ

بختيار البويهي اأغلى من اململكة« )�س31(.

�سطورة  ثم يحيل ال�س������ارد التنا�س اإىل الأ

يرو�س بالثناتو�س،  اليونانية، عن عالق������ة الأ

اأي عالقة الع�سق بامل������وت. م�ستذكراً هراوة 

جده التي قتلت مر�س »التيفو�س«. وهزمت 

ملك املوت، متهيداً لالقتناع بقوة الع�سق يف 

أبيه: »ج�سم  مواجهة املوت، كم������ا يف حكاية ا

أنث������ى �سخن يف الق������رب طيلة ثالث������ني �سنة«  ا

)�س32(. ومف������اد الق�سة اأن والده حفر قرب 

املجنونة بعد ثالثني �سنة فوجد ج�سمها �سخناً 

فاأرقدها ورقد بجانبها، وقال: »�ساأبقى يقظاً 

اأحر�سها اإىل اأن ينفخ يف ال�سور« )�س39(.

يروي ال�س������ارد يف الكت������اب الثاين ق�سة 

أب������ي اللعنات، الذي  »خليف������ة الثاين املكنى با

أبو عبداهلل حمم������د بن اأبي بكر  أنه ا يدع������ي ا

النف������راوي �ساحب كت������اب »الرو�س العاطر 

فاق،  يف نزه������ة اخلاطر«، فطبقت �سهرته الآ
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ربعة«  ر�س الأ أ�سق������اع الأ وطلبه ال�سياح من ا

)�س40(.

ي�سري ال������راوي منذ تقدمي ه������ذه الق�سة 

اإىل التعالق الن�س������ي ال�ريح مع النفراوي، 

بل اإن������ه يجعله من ن�سل������ه و�ساللته، في�سول 

الراوي ويج������ول يف عجائب طاقته اجلن�سية 

�سطورة يف ذلك،  آلته الغريبة، حتى ليبلغ الأ وا

ويكون لقاء بينه وبني عمه، ويكون اأكرث اللقاء 

غراب������ة واإدها�ساً، فقد كان عمه يدفع الزكاة 

عن اأمواله، وعمره �سبعون عاماً، من عر�س 

آلت������ه لل�سياح لقاء نقود م������ا يلبث اأن يوزعها  ا

على العامة. وحني التقاه كان جثة فقد �سنق 

نف�س������ه يف النزل، وثمة ما ه������و مده�س اأكرث 

من ذلك، ه������و اأن ال�سارد يخرج �سارخاً: »يا 

ن  اأهل اهلل رّدوا رجول������ة عمي« )�س63(. لأ

مريكي  آلته، وباعها للم�سور الأ ثمة من قطع ا

أنه �ساللة النفراوي، ويبلغ  الذي هام به على ا

التنا�س ذروت������ه باإعادة ن�سو�������س من كتاب 

»الرو�س العاطر« م�سوغاً اإيرادها، على ل�سان 

اأمريك������ي يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، 

على اأن التعالق الن�سي مع »الرو�س العاطر« 

هو الذي ي�سود املن احلكائي يف فعل ال�سارد 

مريكي نف�سه يف  أو الراوي اجلن�سي م������ع الأ ا

اإحدى الزوايا، على اإنها اإحدى رحاب ال�سيخ 

النفراوي.

خر، ف������ريوي فيه ال�سارد  أم������ا الكتاب الآ ا

ق�سة »خليفة الثال������ث املكنى باأبي الربكات، 

ي�سري ل������كل واحد من مريدي������ه ق�راً من 

ق�سور اجلنة« )�س74(. ولعل هذا الكتاب يف 

تنا�سه مع ال�رد ال�سويف الذي ي�ستعيد �سيئاً 

ولي������اء ي�سع الكرامة  م������ن حكاية كرامات الأ

نف�سه������ا يف ماأزق حني ينف�������س املريدون عن 

أب������ي الربكات م������ن اأقرب ن�سائ������ه اإىل اأقرب  ا

تباع حتت وطاأة  اأع�ساء جماعته اإىل بقية الأ

اخراق������ات التحدي������ث، ثم يغو�������س التعالق 

ر�س  الن�سي مع املوروث ال�سعبي ال�سويف يف الأ

أبو الربكات.  وكاأنه غيابة للمعنى الذي ميثله ا

وق������د ا�ستخدم ال�س������ارد، املتماهي مع �سمري 

م�سمر غري حي������ادي، ليعلن الهزمية املنكرة 

فيما ن�سميه بال�������رد الدائري املفتوح، فقد 

أبو الربكات اإىل مقام، �سار فيما بعد  و�س������ل ا

ن يقف احل�سان  أتباعه، والآ مقام������ه، ومالذ ا

يف امل������كان اإياه، اأمام املق������ام، ليعلن القطيعة 

مع الرمز:

ربعة حتت الركبة يف  »غا�ست القوائم الأ

ر�س الت������ي مل تعد حتتمل الثقل. ثم غطى  الأ

امللح بطن احل�س������ان، واحل�سان يخو�س يف 

الوحل ول يتوقف. وعمي ل يلتفت اإىل نداء 

ر�س احل�سان  مريدي������ه. اإىل اأن ابتلع������ت الأ

أ�سعة  وراكبه، وعادت كم������ا كانت تلمع حتت ا

ال�سم�س التي ب������داأت ترنفع رويداً رويداً عن 
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�سطح ال�سبخة. كانت ال�سم�س حمراء يف لون 

الدم.« )�س98(.

ل�سك يف اأن درغوثي قد طور �رده كثرياً 

ن« اإىل »�سبابيك منت�سف  من »القيام������ة.. الآ

اللي������ل«، ويتبدى ذلك جلي������اً يف جناحه اإىل 

حد معقول يف تثمري التعالق الن�سي الراثي 

ال�سعبي، روؤية واقعية وموقفاً فكرياً جريئاً، 

واإن �ساب هذه الروؤية وهذا املوقف التب�سيط 

والخت������زال وتط������وح املعن������ى يف ال�ست�سهال 

واملبا�رة والحتبا�س.

ثالثًا: رو�ية �لن�س مع �لرت�ث �ل�سعبي:

تق������رب رواية حممد عل������ي اليو�سفي من 

مفه������وم »رواية الن�س« كث������رياً دون النقطاع 

عن الراث ال�سعب������ي، وهو م�سطلح يراد له 

اأن ي������وازي اإطروحات »م������ا بعد احلداثة« اأو 

أث������ري هذا امل�سطلح  »م������اوراء الرواية«، وقد ا

يف النقد الأجنلو �سك�سوين لي�ستوعب اأمداء 

»الكتاب������ة الروائية التي ت�ستدعي النتباه اإىل 

أنها  ذاته������ا ب�سكل واع ومق�سود، فتنظم على ا

�سنعة لكي تثري الت�س������اوؤل حول العالقة بني 

التخيل والواقع«)9(.

لق������د و�سع اليو�سفي يف مطلع ت�سعينيات 

القرن الع�رين روايتني هما »توقيت البنكا« 

 ،)1997( القرامي������د«  و»�سم�������س   ،)1992(

ويظه������ر فيهما معاً، بن�س������ب متفاوتة مفهوم 

»رواية ن�س الراث ال�سعبي « كرواية مغايرة 

اأو خمتلف������ة يف مواجه������ة التقلي������د ويف �سوغ 

تقليدها اخلا�س، ون�ستطيع اأن نتلم�س مالمح 

هذا التقليد اخلا�������س يف التالعب بال�رد، 

يهام ال�ريح  يقاع وت�سظيه، وك�ر الإ وك�ر الإ

أو امل�سم������ر، والفذلك������ة ال�سكلي������ة املتعمدة،  ا

والهجان������ة، والتالعب باملنظور ال�ردي نحو 

تبئري متباين اأو من�سجم مع العر�س والتوازن 

ب������ني امليل الذاتي واملي������ل املو�سوعي، وغلبة 

حجم الن�������س الغائب، والتداخ������ل بني زمن 

احلكاية وزمن اخلطاب.

يتالعب ال�سارد ب�سمائره ويختلف، عن 

عمد، من املخاط������ب اإىل الغائب اإىل املتكلم 

لريوي اأزمة الغراب واملغرب، ولكن الرواية 

تعن������ى بعمارته������ا املختلفة واعي������ة بتالعبها 

اليق������ظ باحلواف������ز، وب�سعيه������ا اإىل حتفي������ز 

جمايل يعتمد عل������ى عنا�ر �ردية تتحالف 

م������ع هذه احلوافز يف تنامي فعلية غارقة يف 

أو الرقرق  معاينة الذات، با�ستعادة املا�سي، ا

معان يف  أو الإ أو مقاربة الواقع، ا مع احلل������م، ا

الو�سف منطبعاً على �سفحات وجدان مرع 

باأهوال الذاكرة والواقع معاً.

ينك�ر ال�������رد منذ »مدخ������ل- خامتة«، 

أ�سك«،  وعنوانها »�ستغرب �سم�س������ك وتلوي را

متداخاًل م������ع بنائه، وهو يرك������ب من �سيغ 

العنوانات الرئي�سة والفرعية، ومن الفذلكات 

ال�سكلية، ومن يتالم������ح ثم يهجع يف ح�سن 
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البيئة ال�سعبية، لي������وؤول ال�رد اإىل »خامتة- 

مدخ������ل«، وعنوانها »ما زل������ت اأحيا« حتمل 

�سا�سية:  النقي�������س، من �سيغ������ة الرواي������ة الأ

تداخ������ل اخليال مع الواقع م������ن اأجل ت�ريح 

ال������ذات: »اأنظر اإىل احلي������اة منف�سلة عني، 

أ بت�ريح ذاتي« )�س259(. أبدا أبداً، وا ا

لي�������س مبقدورن������ا اأن نعر�������س احلكاية، 

أو نناق�������س تعليله������ا الفن������ي والبنائي لوفرة  ا

التفا�سي������ل، فثم������ة من يع������ود اإىل قريته من 

العا�سم������ة، وم������ن يع������ود من باري�������س، وثمة 

باء  جداد والآ جيال: الأ أبناء الأ عالقات بني ا

حفاد، غري اأن جناح �سيغة »رواية الن�س«  والأ

هو التوظي������ف املوفق للماأثورات ال�سعبية يف 

الن�سغ������الت الذاتي������ة والوجداني������ة لذاكرة 

ال�سخو�������س، واملعول دائم������اً هو وعي الذات 

داخل هذه املاأثورات التي �سارت اإىل �سعائر 

وطقو�س.

ر�س حم������ك النتم������اء ورابطة  كان������ت الأ

لف������ة العائلية، وقد ا�سطدم هذا  الوطن والأ

ر�س، مما يجعل  النتم������اء بالتخلي ه������ذه الأ

أباه: »لحاجة بي اإىل  البن ال�سغري يواج������ه ا

ا�سم������ك، ول اإىل غربت������ك، ول اإىل ثقافتك، 

فقدت������ك بتوقيتي« )�������س175(، ومما يجعل 

أي�س������اً على الغربة داخل  ب يعلن غ�سبه ا الأ

الوطن، وهي التي تدفعهم اإىل الغربة خارج 

الوطن )�س178-177(.

ب يردد وهو �سكران يف باري�س:  وكان الأ

»رخي�������س دمك يف بالدك، واأرخ�س يف بالد 

النا�س« )�س192(.

لع������ل هذه الرواية م������ن الروايات القليلة 

خ������ر الغربي من خالل  الت������ي ت�سور وعي الآ

أك������رث �سورها ج������دة وق�سوة،  عن�ريت������ه يف ا

خر مادام قد خ�ر  فيكون الرد هو قت������ل الآ

ر�������س )�س256(، وكاأنه انتحار  اإقامته يف الأ

يف منتهى الوعي.

يغ������رف اليو�سف������ي يف رواي������ة »�سم�������س 

القرامي������د« من املاء ذات������ه، منوعاً يف �رده، 

مدخاًل الوقائع جميعها يف جو تخييلي، ي�سي 

بنوع من جتن������ب مواجهة الواقع، وهي كانت 

حادة وقا�سية يف »توقيت البنكا«، ول اأعتقد 

ن عنا�ر �ردية  اأن ثمة »تقي������ة« يف ذلك، لأ

جلاأ اإليها اليو�سف������ي تدعم متطلبات الوعي 

بالذات ونقد الواقع، كما هي احلال مع ك�ر 

يهام يف العنوانات، وداخل املن احلكائي  الإ

خري من ن�سه الروائي  نف�سه يف الن�س������ف الأ

مثل: »هذا فخ، ل اأحد يريد حكايات«، و»ل 

بّد من مرحلة يرى فيها املرء اأقل فيلجاأ اإىل 

اإعادة الروؤيا«، و»ماذا يفعل اأمريكي يف هذه 

املنطقة املعزولة«.. اإلخ.

ثمة عنا�������ر اأخرى مثل دخ������ول الن�س 

خري »ظّل  يف الواق������ع مبا�رة يف الف�س������ل الأ

اثر منه������م يف داخلي«، ح������ني ت�سفر التبعية 
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عن وجهه������ا، وحني حتمل �س������ورة ال�سعائر 

والطقو�������س يف وج������دان البط������ل- ال�سارد، 

كالبنكا والعينو�س:

»�سعرت بالوح�سة مرة اأخرى. �ساألته:

أمل تعد تفكر يف العينو�س؟ - ا

اأجاب مبت�سماً:

- لتخ������ف! �سوف جن������ده اأمامن������ا كاأية 

�سل������ي، وتنت�ر عرب  حكاي������ة تفقد مكانها الأ

زمنة. ق������د يظهر يف املدين������ة كاأي قروي  الأ

آة  ن������ازح بعد اأن ف�سل يف اأر�س������ه. املدينة مرا

ما�سة تبتلع الزارع واملزروع. فلماذا ل يظهر 

أي�ساً؟ العينو�س هناك ا

- وماذا ع�ساه اأن يفعل يف املدينة؟

- ق������د يبحث عن ع������ني زجاجية، ورمبا 

أو �سحاذ لتنق�سه التجربة  يتحول اإىل مهرب ا

واحليلة.. مل ل؟

- ومن اأخربك بكل هذه التفا�سيل؟

- هاهاه������ا.... اإذا مل يك������ن �سهلون، فمن 

أتباع������ه اخلم�سني!«  أنه واح������د من ا املوؤك������د ا

)�س232(.

لعل هذه الرواية اأدخل يف مواجهة الذات 

من اأجل وعي اأ�سلب بها عن طريق ا�ستعانة 

خيولة، ومبغالبة املوروث  ال�رد باحللم، وبالأ

ال�سعبي، مما كان ظاه������راً يف ن�س »توقيت 

أمل تكن طقو�س البنكا والعنيو�س من  البنكا«. ا

مكون������ات الذاكرة املعيو�سة واحلا�رة لوطاأة 

ح�سوره������ا يف وج������دان الفتى ال������ذي اأ�سبح 

رجاًل يف »�سم�س القراميد«، ما زال م�سكوناً 

به������ا، وه������و اليوم عل������ى مفرق ط������رق، فما 

�سئلة داهم������ة متطوحة بني املا�سي  ت������زال الأ

وامل�ستقبل:

»مل������اذا ال�سع������ور باخلجل؟ قل������ت معزياً 

نف�سي. يريد تدوي������ن ال�سري ال�سعبية؟ �سوف 

أو كم������ا اأتذكرها على  ألفقه������ا له كما اتفق، ا ا

أبيعه �سريتي  قل، من دون جهد كبري. وقد ا الأ

أي�س������اً، واإذا وجد فيه������ا عالقة ما  الذاتي������ة ا

ن..  بتلك ال�سري! هو ال������ذي ي�سر عورتي الآ

رمبا ب�سبب امتالئ������ي باملا�سي يخفيني هذا 

امل�ستقبل املجهول« )�س233(.

تتج������ه »رواية الن�س مع الراث ال�سعبي« 

اإىل جمانية الواقع بعد النغمار به، ثم متار�س 

أو ك�سف  نقدها له يف �سورة الوعي بالتاريخ، ا

الواقع عن طريق ت�سوفه، وقد اختار اليو�سفي 

�سورة الوعي بالتاريخ مت�سامناً مع املاأثورات 

ال�سعبية ال������رثة يف »توقيت البن������كا«، ومدار 

ت�سوف الواقع من خ������الل حماكمة الطقو�س 

وال�سعائ������ر والرموز ال�سعبي������ة واملوروثة مثل 

تراجع رم������وز البنكا والعينو�������س وما يرتبط 

أ �رد  بهما من طقو�س و�سعائ������ر، ومثل مبدا

احلكاي������ات وال�س������ري ال�سعبي������ة والتالع������ب: 

اختالق������ه واملتاجرة به، وهو اأمر خطري حني 

ميتد هذا ال�رد اإىل ال�س������رية الذاتية. وهنا 
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مكمن الغنى ال�ردي وحممولته التخييلية، 

أك������رث ثقة وتطوراً  جتعل مغام������رة التحديث ا

انطالقاً م������ن مقدرتها على خل������ق تقليدها 

اخلا�س.

اعتمدنا يف درا�سة اأعمال حممود طر�سونة على الطبعات التالية:  -1

»دنيا«- ط2- مطبعة عالمات- تون�ض �199.  -

»املعجزة«- ط1 -مطبعة عالمات - دمييتري تون�ض �199.  -

اعتمدنا يف درا�سة اأعمال ابراهيم درغوثي على الطبعات التالية:  -2

ن« -دار احلوار- الالذقية 1994. -»القيامة... الآ  

-»�سبابيك منت�سف الليل« - دار �سحر للن�رش - تون�ض �199.  

اعتمدنا يف درا�سة اأعمال حممد علي اليو�سفي على الطبعات التالية:  -3

-»توقيت البنكا« - ريا�ض الري�ض للكتب والن�رش- لندن- قرب�ض 1992.  

-»�سم�ض القراميد« - دار اجلنوب للن�رش تون�ض �199.  

ابن ذريل، عدنان: الفكر الوجودي عرب م�سطلحاته - من�سورات احتاد الكتاب العرب -دم�سق ��19   -4

-�ض�3.

�سالمي: احلكاي���ة والربكة- من�سورات املجل�ض  �سغم���وم، امليلودي: املتخي���ل والقد�سي يف الت�سوف الإ  -�

البلدي ملدينة مكنا�ض- مطبعة ف�سالة- املحمدية 1991 �ض2��-2�4.

داب-  �-  يذك���ر حم�س���ن جا�س���م املو�سوي يف كتابه » ث���ارات �سهرزاد: فن ال�رشد العرب���ي احلديث « )دار الآ

ب���ريوت 1993( اأح���د الكت���ب يف هذا ال�سياق، وهو كتاب باتري�سي���ا واف: »رواية الن�ض، نظرية الرواية 

الواعية بذاتها وتطبيقها«- لندن 19�4. انظر ال�سفحات 203-1�3.

حاالت الهوام�ش واالإ

¥µ
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تكرر البح������ث يف م�ساألة التثاق������ف Acculturation، مقرونة بجائحة 

يحاء اأحياناً باأن التثاقف قد جاء نتيجة اإيجابية للعوملة. وي�سود  العوملة - مع الإ

مريكي  التواف������ق يف الغرب عن������ى اعتبار م�سطلح التثاقف ابتداع������اً نحته الأ

ميلفن �سكوفيت�س للدللة على التزاوج والتفاعل الثقايف بني الأمم واملجتمعات 

ية الثالثة ع�رة من  أن التعارف املن�سو�س عن������ه يف الآ املختلف������ة. لكننا نرى ا

أنثى وجعلناكم �سعوباً  أيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر وا �س������ورة احلجرات: »يا ا

وقبائل لتعارفوا« هو عملّي������اً تبادل املعارف وتفاعلها التكاملي، اأي التثاقف. 

كاتب و�أديب �سوري 

- �لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي 

❁

˜

ألة التثاقفاألة التثاقفاألة التثاقف خر مل�س خر مل�ساالوجه الآ االوجه الآ

❁❁

د. خري الدين عبد د. خري الدين عبد 

�سالمي مناذج من �لتاأثري �لعربي- �لإ

يف فكر �أوروبة و�إبد�عها
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اإن ه������ذا التفاع������ل الثق������ايف عاب������ر احلدود 

واملجتمع������ات عملية طبيعي������ة وفطرية، واإن 

تاأثرت يف بع�س احلق������ب والع�سور بطغيان 

أو هيمنة نزعات انعزالية  منطلقات عن�رية ا

أو اإلغائية متار�سها بع�س القوى  أو اإق�سائية ا ا

يف مواجه������ة اأمم اأو جمتمع������ات معين������ة لعل 

مثلة املعا�رة جناح ال�سبكات  أو�س������ح الأ من ا

املوظف������ة يف خدم������ة الغ������زوة ال�سهيوني������ة 

لفل�سطني يف ت�سويه تاريخ العرب وحا�رهم 

وا�ستنف������ار اأحقاد تاريخي������ة وا�ستيالد عداء 

مت�ساعد ي�ستهدف العرب وامل�سلمني م�سخاً 

واإلغاء حل�سارتهم وثقافتهم. كتب الربيطاين 

نيل كالرك يف �سحيف������ة الغارديان مثاًل يف 

ه������ذا ال�سدد قائاًل: »لقد اأ�سبح اخلوف من 

العرب وكراهيتهم جزءاً من الثقافة الغربية 

منذ احلم������الت ال�سليبية.. ولع������ب العربي 

لقرون عديدة دور الوغد الذي يقوم باإغراء 

ن�سائنا ودور املخادع والل�س والرببري الذي 

أب������واب احل�س������ارة، وظهرت  يتخب������ط على ا

�س������ور جديدة ل������ه يف الق������رن الع�رين مثل 

رهاب������ي املتع�سب«. ن�سري  ال������رثي البليد والإ

مثلة امل�سابهة اإىل  من بني ع�������رات اآلف الأ

مقالة بذيئة لروب������رت كيلروي �سيلك، ع�سو 

جمل�������س العم������وم ال�سابق عن ح������زب العمال 

و�ساحب الربنامج التلفزي������وين ذي ال�سعبية 

الوا�سعة،والذي يزع������م نف�سه باإ�رار خبرياً 

يف ال�س������وؤون العربي������ة، بينم������ا جعلته خربته 

يرانيني عرب مثال)!(.  املزعومة يعترب اأن الإ

كان عنوان مقالته تلك التي ن�رتها �سحيفة 

Express اللندني������ة يف مطل������ع العام 2005 
ه������و »العامل ل يدين ب�سيء للعرب«! ومل يكتف 

فيها بنفي اأي اإ�سهام عربي اإيجابي مهما كان 

أ�سقط عن  �سبانية، بل ا طفيفاً يف احل�سارة الإ

العرب اجلدارة باحلياة واحلق يف الوجود!

أخ������رى لأمم تتعامل القوى  تتكرر اأمثلة ا

املهيمنة يف الغرب اإزاءها با�ستعالء وامتهان، 

بحي������ث ات�سح������ت حقيق������ة مقا�س������د قرن 

م�سطلح التثاقف بالعوملة يف ع�ر النفجار 

أ�سقط������ت التجرب������ة العملية ما  املع������ريف، اإذ ا

اأوحى به امل�سطلح اأ�ساًل من تعبري افرا�سي 

ع������ن تفاعل اإيجابي متوازن ن�سبياً، يتم حتت 

�روط اإن�سانية حرة عادلة بناءة حتظر القمع 

لغاء وال�ستئ�سال وال�ستعباد  ق�س������اء والإ والإ

حلاق الق�ري وال�ستغالل.  والإ

أنور عبد امللك  خل�������س املفكر امل�ري د.ا

هذه احلقيق������ة يف مقالته )جدلي������ة التاريخ 

ونظرة للم�ستقبل( اإذ قال: »قامت دول اأوروبة 

خ�ساع العامل  أ�سمالية بعمليات ع�سكرية لإ الرا

�سالمية  م������ة الإ اإىل اإمرته������ا بع������د اإنهاك الأ

ندل�������س )1492(: اأمريكا الو�سطى  ونهاية الأ

واجلنوبية اأولً، ثم ا�ستتزاف الطاقة الب�رية 

فريقيا ال�س������وداء )بني القرن������ني ال�ساد�س  لإ
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آ�سيا العمالقة،  ع�������ر والتا�سع ع�ر( واأخرياً ا

م������ن الق������رن ال�ساد�س ع�ر )اجلن������وب( اإىل 

آ�سيا ثم  الق������رن التا�سع ع�ر )جنوب �������رق ا

آ�سيا ح������ول ال�سني واأخريا اليابان عام  �رق ا

1858( وبينم������ا قامت هذه العمليات الكربى 

لالخراق وال�سيطرة الغربي������ة واإقامة نظام 

عاملي اأوروبي املركز، واجهت اأوروبة ظاهرة 

غ������ري مرتقبة، ذل������ك اأن جمموع������ة ال�سعوب 

�سالمية ظل������ت غري را�سية  واملجتمع������ات الإ

.
)1(

وروبية« بال�سيطرة الأ

وحتدث د.طيب تيزيني عن مدى التزوير 

ال������ذي حل������ق بالتاريخ املت������داول يف الغرب، 

والذي مت تعميم������ه عاملياً اإىل حد بعيد على 

خريين، م�ست�سهداً مبا قرره  مدى القرنني الأ

. فقد خل�س 
)2(

أبرز موؤرخي الغرب اثنان من ا

ول ديورانت روؤيته يف مقدمة موؤلفه ال�سخم 

أ  )ق�س������ة احل�سارة( بقول������ه: »اإن ق�ستنا تبدا

من ال�������رق«. وم�سى يق������ول. »اإن التع�سب 

قليمي الذي �ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ  الإ

أ رواية التاريخ من اليونان وتلخ�س  التي تبدا

آ�سي������ا يف �سط������ر واحد مل يعد جم������رد غلطة  ا

علمية، بل رمبا كان اإخفاقاً ذريعاً يف ت�سوير 

الواقع ونق�ساً فادحاً يف ذكائنا. اإن امل�ستقبل 

ي������ويل وجهه �سطر املحي������ط الهادئ، فال بد 

أم������ا املوؤرخ  للعق������ل اأن يتاب������ع خطه هناك«. ا

واملفكر البارز بي������ري رو�سي فقد كتب قائاًل: 

»عندما نتع������رف الوزن ال�سحي������ح والدقيق 

آفاقنا  قط������ار التي حتي������ط بنا، نك�س������ف ا لالأ

وحدودن������ا يف اآن واحد«. ثم م�سى يف انتقاد 

وروب������ي مع ال�س������اأن احل�ساري  التعاط������ي الأ

والثقايف بقوله: »اإن نظرتتا املحدودة للتاريخ 

قد فر�ست علينا تعيني م�سادره قريباً منا، 

اأي يف �سبه اجلزيرة الهيلينية املجدبة هذه، 

وعلى �سفاف نهر التي������رب الفقرية. لقد قلل 

وروبيون طواعية اأ�سول ثقافتهم باإعادتها  الأ

اإىل املقاطع������ات اليوناني������ة الروماني������ة. اإننا 

آ�سي������ا واإىل الوطن العربي  عندم������ا نعيد اإىل ا

الوا�سع اإبراز دورهما يف اإعداد ثقافتنا فاإمنا 

نتمنى اإعادة �س������الت القربى بيننا وبينهم«. 

نقل اإدوارد �سعي������د يف كتابه املعنون )فرويد 

أك������رث و�سوحاً،  أي������اً مماثاًل ا أوروب������ي( را والالا

مرباطورية  هو قول تايل������ور: »كان موؤرخو الإ

وائل يف خدمتهم اإياها ق�ساو�سة  الربيطانية الأ

 .
)3(

ورج������ال دين على من �سفينة للقرا�سنة«

ل ن�ستطيع اإغفال تكامل الفعالية التدمريية 

الناجمة ع������ن ظاهرتي التع�س������ب والنظرة 

املحدودة اللتني حتدث عنها ول ديورنت وبيري 

رو�س������ي مع النهج املدرو�������س واملتعمد لعملية 

غ�سي������ل اأدمغة على امل�ست������وى الكوين مهدت 

للغزو ال�سهي������وين لفل�سطني وواكبته، ركزت 

أ�سا�س������اً على قولبة مزورة للتاريخ، عرب عنها  ا

ثيودور هرت������زل، موؤ�س�س احلركة ال�سهيونية 
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املعا�رة، بقوله مراراً: 

»اإذا ح�سلنا على القد�س 

اإذا  أتوانى  ا فل������ن  يوماً، 

كن������ت حياً عن اإزالة كل 

�سيء لي�س مقد�ساً لدى 

اليهود، و�سوف اأدمر كل 

ثار التي مرت عليها  الآ

عرب القرون«.

ه������ذا  يف  نذك������ر 

ال�سدد ما كتبته الكاتبة 

مريكي������ة  الأ اليهودي������ة 

�سرييل �ستاينربغ عن دور 

مريكية  بع�س املناهج الأ

يف ت�سويه �سورة العرب 

وامل�سلمني، وعن �سهولة 

التعبئة �سدهم وا�ستثارة 

الكراهية لهم يف الغرب 

عموماً. فقد �سددت يف ف�سل كامل خ�س�سته 

له������ذا املو�س������وع يف كتابها امل�س������رك مع جو 

كين�سلو املعنون )الربي������ة اخلاطئة للغرب.. 

�سالم  عالم الغرب������ي �سورة الإ كيف ي�سوه الإ

مريكي  وامل�سلم������ني( على انتق������اد املجتمع الأ

ن������ه ل يلوم ثقافته ال�سعبي������ة املتوارثة التي  لأ

ه������ي منهاج �ري������ح وموؤثر ي�ستنف������ر العداء 

للع������رب وامل�سلم������ني ب�سهول������ة بالغ������ة، مثلما 

انتقدت �سيطرة هواج�������س وو�ساو�س يهودية 

ومعايري ت�سلع القي������م وجتعل كل �سيء قاباًل 

للبيع، مبا يف ذلك الب�ر واملواقف.

أوروب������ة  ب������داأت الع�س������ور الو�سط������ى يف ا

مرباطوري������ة الرومانية يف القرن  ب�سقوط الإ

اخلام�������س املي������الدي وحت������ى بداي������ة ع�ر 

وروبية يف الق������رن الرابع ع�ر  النه�س������ة الأ

تقريباً، اأي امت������دت قرابة األف �سنة، وكانت 

ع�س������ور انحطاط و�سلل وغي������اب تام للعقل 

والعلم، و�سعود كبري للخرافة وادعاء الك�سف 

يديولوجيات الدينية،  والعرفان، و�سيطرة الأ
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�سولي������ة الدينية امل�سيحية  حي������ث هيمنت الأ

باجلملة.  واملفكري������ن  العلماء  وا�سطه������دت 

أ اهت������زاز هذه الهيمن������ة مع هجرة  وق������د بدا

أ�سبانيا اإىل اأ�سقاع القارة  العلم العربي م������ن ا

وروبي������ة وترجمته اإىل الالتينية )لغة العلم  الأ

آن������ذاك(. وقع �س������دام بني الفكر  وروبي ا الأ

ح������ادي اجلامد، وبني  الكن�س������ي الوثوقي الآ

الفكر العقالين الحتمايل الذي جتدد بظهور 

علم الاله������وت الغربي على ي������د الفيل�سوف 

أبيالر( الذي تتلمذ على تراث  امل�سيحي )بيريا

الفيل�سوف العرب������ي الكبري )ابن باجة( الذي 

كان م�سه������وراً بعقالنيت������ه وحتكيمه للمنطق 

العلمي والفل�سفي يف توجهاته الفكرية. كان 

أ�سبق الفال�سفة العرب دخولً اإىل  اب������ن باجة ا

وروبي. ثم تواىل  �ساحة املعرك الفك������ري الأ

انت�سار املوجات الفكرية العربية يف اأوروبة: 

فك������ر الفارابي وابن �سينا، ثم فكر ابن ر�سد، 

أ�سا�ساً  الذي كان دخ������ول فل�سفته، املتمثل������ة ا

أر�سط������و احلقيق������ي وتراثه  يف الرج������وع اإىل ا

�سلي بعيداً عما هو منحول عليه من قبل  الأ

فالطونية املحدثة، عاماًل رئي�ساً يف غر�س  الأ

أوروب������ة اإىل احلد الذي  ب������ذور العقالنية يف ا

�سكلت فيه فل�سفة ابن ر�سد تياراً فل�سفياً يف 

أوروب������ة خالل ع�ر النه�س������ة، عرف با�سم  ا

أو »الر�سدي������ة الالتينية«  »التي������ار الر�سدي« ا

نتذك������ر هنا قرار املجم������ع الكن�سي الفرن�سي 

ال������ذي �سدر ع������ام 1210م، والقرار ال�سادر 

ع������ن الكاردين������ال )روب������ري دو كور�سون( عام 

1215 اللذين ق�سيا مبنع قراءة كتب اأر�سطو 

وكتب �راح������ه م������ن »الوثني������ني و الكفار«. 

املق�س������ود بهوؤلء الوثني������ني الكفار حتديداً: 

�راح اأر�سطو من الفال�سفة العرب كالفارابي 

والكندي وابن ر�سد.

آنذاك  وروبية ا و اعتربت كافة الكنائ�س الأ

فكار العربية الوافدة مبثابة »غزو فكري«  الأ

ي������راد به حتطي������م عقائد النا�سئ������ة، والتايل 

فقد اأوجبت عل������ى امل�سيحيني كافة اأن يهبوا 

حلماية ثقافتهم ودينهم من الهجمة الثقافية 

»الواف������دة« التي تريد النيل م������ن املقد�سات 

والعقائ������د!! وبل������غ اخلوف من ه������ذا الغزو 

غريقي/ العربي حداً ا�ستنفر معه  الفكري الإ

البابا غريغوريو�������س التا�سع كافة امل�سيحيني 

أية  ميان ا للت�سدي له قائاًل لهم: »لن تكون لالإ

قيمة اإذا كان بحاجة مل�ساعدة العقل الب�ري«. 

وهكذا كان ت�س������دي الكني�سة التقليدية قوياً 

بعد احتدام املناق�سات والت�ساوؤلت اجلديدة 

وروبي،  كلي������اً عل������ى الف�س������اء امل�سيح������ي الأ

أثاره������ا تراث ابن ر�س������د املرجم اإىل  والتي ا

آن������ذاك، يف كتاب������ه )ف�سل املقال  الالتيني������ة ا

فيم������ا بني ال�ريعة واحلكم������ة من الت�سال( 

خر الذي احتوى مناظرته مع اأبي  وكتابه الآ

حامد الغ������زايل امل�سمى )تهاف������ت التهافت( 
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آراء الغ������زايل التي عك�ست  ال������ذي فند في������ه ا

أيديولوجيت������ه ال�سلجوقية، يف كتابه »تهافت  ا

أث������ري الر�سدي يف  الفال�سف������ة(.. يت�س������ح التا

ميان امل�سيحي اإذا ا�ستعر�سنا جتربة  قلعة الإ

كوينى  الفيل�س������وف امل�سيحي الكب������ري توما الإ

)1225 - 1274م( وال������ذي ا�ستطاع مبهارة 

اأن )يعقلن( امل�سيحي������ة ن�سبياً باإيجاد توليفة 

فل�سفية ا�ستطاعت اإيج������اد م�ساحلة موؤقتة 

ر�سطية والعقيدة امل�سيحية،  ب������ني الفل�سفة الأ

قررت اأن للفل�سفة جمالها اخلا�س، مثلما اأن 

ميان امل�سيحي الذي ينظمه الوحي جماله  لالإ

اخلا�س، وبالتايل فما يقرره العقل يجب اأن 

نقبل������ه داخل جمال العقل نف�سه فقط، مثلما 

اأن ما يقرره الوحي يجب اأن نقبله كما جاء به 

الوحي داخل جماله اخلا�س. واإذا ما ح�سل 

اأي تعار�س ب������ني املجالني ومل يكن ثمة جمال 

ملراجعة احلقيقة الفل�سفية نف�سها لتتفق مع 

ما يقرره الوحي، فلي�س ثمة منا�س من تاأويل 

ظاهر الن�������س ليتفق مع احلقيقة الفل�سفية. 

ه������ذه التوليفة الفل�سفية الت������ي ا�ستطال من 

كوين������ي زرع الطماأنينة يف قلوب  خالله������ا الإ

امل�سيحي������ني اإىل حني، مل تكن يف حقيقتها اإل 

)4(
اإعادة اإنتاج لتوليفة ابن ر�سد.

لع������ل الر�سالة ال�سهرية الت������ي بعثها ملك 

اإجنلرا وال�سوي������د والرويج جورج الثاين اإىل 

خليفة امل�سلمني ه�سام الثالث، ملتم�ساً تعليم 

نكليزية  ابنة اأخيه وعدداً من بنات النخبة الإ

ندل�س ما  يف معاهد الع������رب امل�سلمني يف الأ

م������ر بو�سوح �سدي������د، حيث قال  يخت�������ر الأ

فيها:

»من جورج الثاين ملك اإجنلرا وال�سويد 

والروي������ج اإىل �ساحب العظم������ة جليل املقام 

ندل�س اخلليفة  ملك امل�سلمني يف مملك������ة الأ

ه�سام الثالث، بع������د التعظيم والتوقري، فقد 

�سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفي�سه 

ال�سايف معاهد العلم وال�سناعات يف بالدكم 

بنائنا اقتبا�س مناذج هذه  العام������رة، فاأردنا لأ

أثركم  الف�سائل لتكون بداية ح�سنة يف اقتفاء ا

أنوار العل������م يف بالدنا التي يحيط بها  لن�ر ا

ربعة وقد و�سعنا ابنة  أركانها الأ اجلهل م������ن ا

أ�س البعثة  مرية »دوبان������ت« على را �سقيقنا الأ

جنلي������ز، لتت�رف بلثم  من بن������ات اأ�راف الإ

اأهداب العر�س والتما�س العطف، وتكون مع 

زميلتها مو�سع عناي������ة عظمتكم ويف حماية 

احلا�سية الكرمية، واحلدب من قبل اللواتي 

�س������وف يقمن عل������ى تعليمهن، وق������د اأرفقت 

م������رية ال�سغرية بهدي������ة متوا�سعة ملقامكم  الأ

اجلليل، اأرجو التك������رم بقبولها مع التعظيم 

واحلب اخلال�س،

أ«. خادمكم املطيع جورج. م.ا



خر مل�ساألة التثاقف الوجه الآ

�لعــــــدد 539  �آب   942008

 وكان جواب خليفة امل�سلمني:

»ب�س������م اهلل الرحم������ن الرحي������م، احلمد 

هلل رب العامل������ني، وال�س������الة وال�س������الم على 

نبيه �سيد املر�سلني وبع������د، اإىل ملك اإجنلرا 

جّل، اطلعت على  واإيكو�سي������ا واإ�سكندنافيا الأ

التما�سكم فوافقت على طلبكم بعد ا�ست�سارة 

أرب������اب ال�ساأن، وعليه  مر من ا م������ن يعنيهم الأ

أنه �س������وف يُنفق على ه������ذه البعثة  نعلمك������م ا

من بي������ت مال امل�سلمني، دلل������ة على مودتنا 

ل�سخ�سك������م امللكي. اأما هديتكم فقد تلقيتها 

أبع������ث اإليكم بغايل  ب�رور زائ������د، وباملقابل ا

أبنائنا،  ندل�سية، وهو من �سنع ا الطناف�������س الأ

هدية حل�رتكم، وفيها املغزى الكايف لتدليل 

على التفاتتنا وحمبتنا وال�سالم،

ندل�س:  خليف������ة ر�س������ول اهلل يف دي������ار الأ

)5(
ه�سام الثالث«.

أم������ة تعب������ري دقي������ق ع������ن  اإن ثقاف������ة اأي ا

خ�سو�سيتها، وركيزة مهمة لتطورها فهناك 

الذين قبل������وا التعامل مع ثقافة الغري بحرية 

وم������ن دون �سوابط يعتقدون باأن كل ما فيها 

خذ به كما هو.  مفيد ومقبول، ولحرج يف الأ

وهذا اأقرب م������ا يكون اإىل النبهار والتحيز، 

منه اإىل العقالنية والتب�ر، ن�ستهجنه متاماً، 

أو املطلق  كم������ا ن�ستهجن الرف�س التلقائ������ي ا

لثقاف������ة الغري من دون نقا�������س، اإذ يعرب هذا 

ع������ن نزوع اإىل العزل������ة والتقوقع والنف�سال 

عن الع�ر. اإننا ن�سدد على �رورة التعامل 

خري������ن بانفتاح، مت�سلحني بثقة  مع ثقافة الآ

كافية بالذات واجل������دارة بامل�ساواة والندية، 

أ�ساليب  واإعادة تقومي اأحوالن������ا واأو�ساعنا وا

عملنا وبراجمنا البحث ب�سفافية و�سدق عن 

أ�سباب اخللل والق�سور لدينا، يف نف�س الوقت  ا

ه������داف واخلطط  ال������ذي نح������ذر فيه من الأ

اخلفي������ة لقوى ودول و�سب������كات ورموز تطلق 

يف تعاملها معنا من ع������داء م�ستحكم وحقد 

دف������ني واأطماع تتج������اوز ال������وازع الأخالقي 

م�ستثم������رة واق������ع ونتائج ث������ورة الت�سالت 

واملعلومات لكت�ساح ثقاف������ات الأمم وقيمها 

واآمالها وحقوقه������ا. ولئن تعالت يف �سفوفنا 

اأ�سوات تغريبيني كررت مقولت م�ست�رقني 

اأو مغر�سني غربيني تته������م اأمتنا بالغرق يف 

ج������داد، والتحجر يف  املا�سي، والتباهي بالأ

الراث الذي ب������ات �رنقة قتلت فينا النزوع 

بداع، فاإنن������ا ن�سدد يف هذا  اإىل التط������ور والإ

ال�س������دد على تذكر قول اهلل عز وجل: »تلك 

اأمة قد خلت، لها ما ك�سبت ولكم ما ك�سبتم«، 

لكنن������ا ل نتنكر كذلك، يف نف�������س الوقت، ملا 

هو اأ�سيل وثابت من ج������ذور لنا ومن اإ�سهام 

ن�سانية. هنا نتفق مع املفكر  يف احل�سارة الإ

أب������و يعرب املرزوقي ال������ذي توقف عند زعم  ا

أو فكر ما بعد  اأ�سحاب ال�سف�سطائية املحدثة، ا

احلداثة، باأن الثقافات جزائر ل تتوا�سل بل 
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هي اأرخبيل وجودي ل ميكن للمرء اأن يخرج 

من حمارة ثقافت������ه ليتوا�سل م������ع الثقافات 

خرى. فراأى هذا نفي������اً للكليات املتعالية  الأ

عل������ى اجلزئيات الثقافية.. ولو �سح اأن املرء 

ل ي�ستطي������ع اأن يخرج م������ن ثقافته ليتوا�سل 

مع غريه لدل ذلك على امتناع توا�سله حتى 

مع ذاته، ف�ساًل عن الغري، يف ثقافته مبجرد 

اختالف الزمان واملكان. فال ي�ستطيع الفرد 

التوا�س������ل مع ذاته ب������ني زمانني مهما اقرب 

أولهم������ا من ثانيهما، وم������ع غريه بني مكانني  ا

مهما اقرب اأحدهما م������ن اآخرهما، ف�ساًل 

جيال املتوالية واجلهات  عن التوا�سل بني الأ

املت�ساوق������ة.. فال بد اأن توجد كليات ت�سرك 

فيه������ا احل�سارات والثقاف������ات وتتعاىل على 

)6(
التاريخيات فيها.

وباخت�س������ار اإن حر�سن������ا عل������ى جتديد 

متن������ا يف حا�ر عاملنا  دور اإيجاب������ي فاعل لأ

وم�ستقبل������ه، متحررين م������ن �رنقة املا�سي، 

ل ي������ربر ا�ست�سالمن������ا حلمل������ة ت�ستهدف قتل 

ذاكرتنا واإلغاء جذورن������ا وا�ستعدائنا على ما 

هو اإيجابي يف دورن������ا التاريخي احل�ساري. 

�سيلة قدرته  ب������داع الأ أبرز �سمات الإ اإن من ا

الذاتي������ة على النتقال عرب الزمان من ع�ر 

اإىل ع�������ر، وعرب املكان من بالد اإىل اأخرى، 

ن�سان من قوم اإىل قوم، ومن جمتمع  وع������رب الإ

اإىل اآخر، ومن جي������ل اإىل جيل، وعرب اللغات 

من ل�سان اإىل ل�سان، فار�سا نف�سه من خالل 

ال�سطف������اء التلقائي ال������ذي ميار�سه املتلقي 

املحكوم بالنحي������از اإىل خ�سائ�سه البنيوية 

أو  واحتياجات������ه - �س������واء كان املتلق������ي فرداً ا

أو اأمة- هذا ما يجعلنا  جماعة اأو جمتمع������اً ا

نحر�س عل������ى اأن ن�ستعر�������س بع�س مالمح 

�سالم������ي يف رموز غربية  أث������ري العربي الإ التا

مبدعة بارزة موؤكدين اأن هذا التاأثري مل يقت�ر 

على اأفراد بارزين ومبدعني اأفذاذ، واإمنا قد 

�سمل جمتمعات واأمم باأ�رها، و�سمل عربها 

ن�سانية قاطبة. الإ

❁    ❁    ❁

�سهاد�ت:

حت������دث بريفول������ت Briffault يف كتابه 

 Making of ن�سانية املعن������ّون )�سناع������ة الإ

Humanity( عن م�سدر رئي�س يف التكوين 
أبرز مفك������ري اأوروبة، روجر  حد ا الفك������ري لأ

بيكون، فق������ال: »روجر بيك������ون: در�س اللغة 

أك�سفورد  العربية والعلوم العربية يف مدر�سة ا

ندل�س. ولي�س  على خلفاء معلميه العرب يف الأ

لروجر بيك������ون، ول ل�سميه الذي جاء بعده، 

احل������ق يف اأن ين�سب اإليهما الف�سل يف ابتكار 

املنهج التجريب������ي، فلم يكن روجر بيكون اإل 

�سالميني  ر�س������ولً من ر�سل العلم واملنه������ج الإ

اإىل اأوروب������ة امل�سيحية، وه������و مل ميل قط من 

الت�ريح باأن تعل������م معا�ريه اللغة العربية، 
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وعل������وم العرب، هو الطريق الوحيد للمعرفة 

احل������ق، وكان املنهج العرب������ي التجريبي، يف 

ع�������ر بيكون، قد انت�������ر انت�س������اراً وا�سعاً، 

وانك������ّب النا�س، يف له������ف، على حت�سيله يف 

أوروبة.. لقد كان العلم اأهم ما جاءت به  ربوع ا

احل�سارة العربية على العامل احلديث، ولكن 

ثماره كان������ت بطيئة الن�س������ج. وان العبقرية 

التي ولدتها ثقافة العرب يف اإ�سبانيا مل تنه�س 

يف عنفوانها اإل بعد م�سي وقت طويل على 

اختفاء تلك احل�س������ارة وراء �سحب الظالم، 

ومل يكن العلم وحده هو الذي اأعاد اإىل اأوروبة 

أخ������رى كثرية هي  احلي������اة، ب������ل اإن موؤثرات ا

�سالمية بعثت باكورة  موؤثرات احل�س������ارة الإ

. وذهب 
)7(

وروبي������ة« أ�سعته������ا اإىل احلي������اة الأ ا

أبعد يف اإن�سافه اإ�سعاع  فلنت Flint مذهباً ا

�سالمية على اأوروبة  احل�سارة العربي������ة/ الإ

أبرز فال�سفة اأوروبة  أنكر رفع ا والعامل، حيث ا

ومفكريه������ا اإىل مرتبة ابن خلدون قائاًل. »اإن 

أر�سط������و واأوغ�ستني لي�سوا نظراء  اأفالطون وا

لبن خل������دون، وكل من عداه������م غري جدير 

حت������ى باأن يذكر اإىل جانب������ه« )جتديد الفكر 

يطايل  الديني، م.�س.ذ(. و�سنف الفيل�سوف الإ

أبرز  كاردانو�س )الكندي( باعتباره واحداً من ا

اثني ع�ر مفكراً ممتازاً يف العامل على امتداد 

التاريخ كم������ا اأن�سف اآخرون، مثل ما�سينيون 

بداع  أرنولد توينبي وبرتراند را�سل، رموز الإ وا

�سالمي، مث������ل الفارابي- املفكر  العربي/ الإ

واملو�سيقي والريا�س������ي والفيل�سوف �ساحب 

أه������ل املدين������ة الفا�سل������ة(- وابن �سينا  آراء ا )ا

والرازي والغزايل وابن عربي وجالل الدين 

الرومي واحلالج و�سواهم.

وق������ال غو�ستاف لوب������ون: »كان ابن ر�سد 

احلج������ة البالغة للفل�سف������ة يف جامعاتنا منذ 

أوائل القرن الثالث ع�ر امليالدي، وملا حاول  ا

أم������ور التعليم  لوي�������س احلادي ع�������ر تنظيم ا

يف �سن������ة 1473 اأمر بتدري�������س مذهب هذا 

الفيل�سوف العربي ومذهب اأر�سطو«.

وم������ن ال�سهادات املعرّبة م������ا كتبه املفكر 

نكلي������زي )كارلي������ل( اإذ ق������ال: »لقد ظلت  الإ

الر�سالة التي جاء بها حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم �راجاً من������رياً ملاليني كثرية من النا�س 

اأربعة ع�ر قرناً«. وكذلك قول اللورد هيلي 

أ�ساد به: »فكرت  �سالم بتعمق وا الذي در�س الإ

وابتهلت اأربعني عاماً لكي اأ�سل اإىل احلقيقة، 

أع������رف اأن زيارتي لل�رق امل�سلم  ول بد اأن ا

تن������ي احراماً للدين املحم������دي ال�سل�س،  مالأ

الذي يجعل املرء يعبد اهلل طوال مدة احلياة 

حد فقط«. أيام الأ ل يف ا

واأقر الكاتب مرجليوت يف مقدمة كتابه 

)حممد( املطبوع عام 1905 يف �سل�سلة عظماء 

الأمم، ب������اأن الذين كتب������وا يف �سرية حممد ل 

أنهم يرون من ال�رف  أ�سمائهم، وا ينتهي ذكر ا
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أن ينال املجد بتبوئه جمل�ساً بني الذين  للكاتب ا

كتبوا يف �سرية هذا الر�سول. )ال�ست�سهادات 

خرية من كت������اب »ال�سرية النبوية-  الثالثة الأ

يف �رح الق�سي������دة املرادية« للدكتور حممد 

حامت عبد احلميد الطبي�سي، وعر�سها عبد 

اهلل عمر خياط يف مقالت������ه قب�س من �سرية 

)8(
الر�سول«.

يرلن������دي جورج  وذه������ب الفيل�س������وف الإ

�سالم والعرب  برنارد �سو يف دفاعه ع������ن الإ

أنه لن مي�سي  اإىل ح������د اإطالق نبوءة مفادها ا

�سالم اأوروبة بكل  قرن واحد حتى ويع������م الإ

اأرجائها، ومعه اللغ������ة العربية. لعل هذا قد 

ملاين نولدكه عندما  كان يف ذهن امل�ست�رق الأ

دعا بالده اإىل اعتماد معلقات فطاحل �سعراء 

اجلاهلية الع������رب يف املنهج التعليمي املقرر 

ملانية. للمدار�س البتدائية الأ

جذور �أندل�سية.. فروعها يف �أمريكا:

للقارة  وم������ن المت������دادات احل�ساري������ة 

وروبية فيما بات يعرف باأمريكا الالتينية  الأ

نكتف������ي باإ�س������ارة اإىل من������وذج ه������و ال�ساعر 

وامل�رح������ي ورائ������د ا�ستقالل كوب������ا خو�سيه 

مارتي، الذي يفخر بالتاأثري الثقايف العربي/ 

�سالمي الهائل على �سخ�سيته، بحيث قال:  الإ

»اإين اأحت�س�س اجلواد العربي يف اأعماقي، ول 

ندل�س العربية  آثار الأ يخف������ي اعتزازه ب�سحر ا

ال������ذي ملك جمام������ع قلبه، فو�س������ف ق�سور 

طليطلة وقرطبة والعريف و�سواها بق�سائد 

من حجر، واأنطق اأح������د اأبطال م�رحية له 

ن�سان  بالق������ول:  هناك يف غرناط������ة حقق الإ

ما مل يحققه �سعب عل������ى وجه الب�سيطة، األ 

وهو نحت اأحالم������ه يف احلجر«. وقد كر�س 

ق�سائ������د مديح لعبد القادر اجلزائري وعبد 

الكرمي اخلطابي واأحمد عرابي و�سواهم من 

العرب. وحتى عندما تغزل براق�سة اإ�سبانية 

يف ق�سيدة من مئة و�ستني بيتاً، جت�سدت له 

أة عربية: امرا

�آه �أيتها �ملر�أة �لعربية

حبك برد و�سالم

يطفئ لو�عج �ل�سوق بالود�د

ولو كانت دوجنو�نية

�سيل.. هو �حلب �لعربي �لأ

نق������ف عند من������وذج اآخر م������ن املك�سيك 

للتاأثري العرب������ي املمتد ع������رب تراكم ح�سارة 

ندل�سي������ة اخلم�������س اإىل اأمري������كا  الق������رون الأ

أبرز  ألقاه������ا اأحد ا الالتيني������ة، ففي حما�رة ا

ألربت������و روي �سان�سيز،  روائي������ي املك�سي������ك، ا

آذار 2008 يف القاه������رة، ق������ال اإن التاأثري  يف ا

العربي كبري يف الثقافة املك�سيكية، �سواء من 

خالل ع�������رات األوف العرب الذين هاجروا 

اإىل املك�سي������ك وترك������وا ب�سماتهم احل�سارية 

والثقافية على لغة وثقافة املجتمع املك�سيكي، 

فكار، وحتى  أو م������ن خالل اأمهات الكتب والأ ا
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�سياء ال�سغرية مث������ل امل�سنوعات اليدوية  الأ

والن�سي������ج والتحف. ودلل عل������ى هذا التاأثري 

العربي با�ستن�ساخ املك�سيكيني املعمار ال�سائع 

ندل�س كما  يف املغرب، وال������ذي انتقل عرب الأ

أربعة اآلف كلمة عربية  �رب مثاًل اآخر هو ا

�سل يتداولها املك�سيكيون يومياً يف لغتهم،  الأ

والكثري من الع������ادات واخل�سائ�س احلياتية 

أه������ل املك�سيك ل يدركون  العربية، واإن كان ا

�س������ل العربي لها كما �س������دد خا�سة على  الأ

)9(
دب املك�سيكي. تاأثري األف ليلة وليلة يف الأ

مناذج من فرن�سا.. و�إيطاليا.. و�أملانيا..:

نقف هن������ا قلي������اًل عند بع�س م������ا مل�سه 

املفك������ر الفرن�سي الكبري روجيه غارودي عن 

�سالمي يف كثري من  أث������ري ال�سعر العربي والإ تا

لهي  مبدع������ي الغرب قال غارودي »املعنى الإ

يف احل������ب الب�ري ه������و اأح������د املو�سوعات 

�سالمي واحداً من  التي جعلت من ال�سعر الإ

دب العاملي، واأعادت للت�سوف  اأعلى قمم الأ

امل�سيح������ي منذ ايكهارت )املدي������ن جداً لبن 

�سين������ا ولل�سوفي������ني( وحت������ى القدي�س جان 

أ موؤلفات  دولك������روا )الذي ا�ستط������اع اأن يقرا

ال�سوفي������ني يف ترجمتها الالتينية يف جامعة 

�سالمنكه(، اأعادت النفحة ال�سعرية العظيمة 

التي دوت اأ�سداوؤها حتى عند الفالمنكيني، 

والرينانيني. الرواية ال�سعرية الكربى )في�س 

ورام������ني( جلورج������اين، املوؤلفة ع������ام 1050 

و)خو�روية و�سريي������ن( لنظامي املتويف عام 

1203 و)ليلى واملجنون( جلامي املتويف عام 

1492، ترك������ت تاأثرياً باه������راً يف اأدب الغرب 

من������ذ تري�ست������ان واي������زو، القريبة ج������داً من 

في�������س ورامني التي كتبت قبلها بقرن، والتي 

ا�ستطاع������ت اأ�سداوؤه������ا اأن ت�سل اإىل الكتاب 

الذين ا�ستوحوا منها. لقد تغذت الرومان�سية 

من �سعر ال�رق، بدءاً من غوته الذي يعرف 

مب������ا ه������و مدين ب������ه حلافظ ال�س������ريازي يف 

الديواين الغربي ال�رق������ي، وحتى مار�سلني 

ديبوردفاملور الذي ا�ستخدم مو�سوع الزهور 

عند �سعدي جمرداً اإياها من بعدها ال�سويف. 

ومن نوفالي�������س اإىل هولدرين و�سومان الذي 

ا�ستوحى م������ن العطار يف اإح������دى مو�سحاته 

�سالمي  أث������ري لل�سعر الإ الديني������ة لكن اأعمق تا

كان تاأثري ال�سع������راء ال�سابقني ل�سعر )الغزل 

اللبق- العذري( على �سعراء اأوك�سيتاينا وعلى 

دانتي. يف ب������الط غليوم بواتييه )الذي تويف 

عام 1127( وهو اأكرب هوؤلء ال�سعراء وهو جد 

كيتاين، مل تكن روح ال�سوفية غائبة  أليينور الأ ا

كما قال عزرا باوند كان هذا البالط اإحدى 

�سالمي وال�سعر  نقاط الت�سال بني ال�سعر الإ

الغربي، كم������ا كان بالط فريدريك الثاين دو 

هوهن�ستاي������ن يف �سقلية، الثغرة الثانية التي 

�سالميني  دخلت منه������ا الثقافة وال�سع������ر الإ

ورمبا كانا اإحدى م�س������ادر موؤلفات دانتي.. 
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عندم������ا ن�������ر لويجي فالل������ي يف عام 1928 

كتابه )اللغ������ة ال�رية عند دانتي واملخل�سني 

للح������ب( ذكر باأن ال�سوفي������ني الفار�سيني قد 

لهي بلغة احلب الب�ري،  عربوا عن احلب الإ

واأن دانت������ي عندما كت������ب )احلياة اجلديدة( 

كان ق������د �سبق������ه يف فك������رة املخل�سني للحب 

روز بيه������ان ال�سريازي  املولود عام 1128 يف 

كتابه )يا�سمني الع�ساق( كما �سبقه ابن عربي 

�������راء الليلي( ويف )الفتوحات  يف كتابيه )الإ

�سالمي يف  املكي������ة(.. �سمح تاأثري ال�سع������ر الإ

احل������ب والت�سوف من خالل م�سلمي �سقلية 

واإ�سبانيا، ومن خ������الل الختالط الناجت عن 

احلمالت ال�سليبية، بت�سور �سكل جديد من 

أة يتجاوز الوح�سية  العالقات بني الرجل واملرا

قطاعي������ة. كتب �ستن������دال يف مقال )يف  والإ

احلب( علين������ا اأن نبحث عن منوذج وموطن 

احلب احلقيقي حتت خيمة العربي البدوي 

ال�سوداء. واأ�ساف قائاًل: نحن من كنا برابرة 

قالقة بحمالتنا  جتاه ال�رق عندما ذهبنا لإ

ال�سليبي������ة، ولذا نحن مدين������ون بكل ما هو 

نبي������ل يف تقاليدنا لهذه احلم������الت ولعرب 

)10(
اإ�سبانيا«.

ولئن �سددت حمالت الت�سويه ال�سهيونية 

احلاق������دة على العرب تركيزه������ا على و�سم 

العرب بالتخلف الفطري والتع�سب والك�سل 

والغدر اإلخ، فقد كانت هناك اأ�سوات من�سفة، 

مثل قول العالمة الفرن�سي غو�ستاف لوبون: 

أين������ا يف اآي الق������راآن.. اأن م�ساحمة حممد  »را

لليهود والن�سارى كان������ت عظيمة اإىل الغاية 

ديان قبله  أن������ه مل يقل مبثله������ا موؤ�س�س������و الأ وا

كاليهودية والن�رانية على وجه اخل�سو�س 

و�سرى كي������ف �سار خلفاوؤه عل������ى �سنته وقد 

اعرف بذل������ك الت�سامح بع�س علماء اأوروبة 

أو املوؤمنون القليلون الذين اأمعنوا  املرتاب������ون ا

تية  النظر يف تاري������خ العرب والعب������ارات الآ

التي اقتطفتها م������ن كتب كثريين منهم تثبت 

أينا يف هذه امل�ساألة لي�س خا�ساً بنا قال  اأن را

روبرت�س������ن يف كتابه )تاري������خ �سارليكن(: »اإن 

امل�سلمني وحدهم الذي������ن جمعوا بني الغرية 

ديان  أتب������اع الأ لدينه������م وروح الت�سامح نحو ا

أنهم م������ع امت�ساقهم احل�سام ن�راً  خرى وا الأ

لدينه������م تركوا من مل يرغب������وا فيه اأحراراً يف 

)11(
التم�سك بتعاليمهم الدينية..«.

وقد »اأعاد كّتاب وباحثون غربيون كتابة 

دلة  تاري������خ احل�س������ارة الغربية يف �س������وء الأ

كما  ركيولوجية،  الأ وال�سواه������د  التاريخي������ة 

مريك������ي مارتن  �ست������اذ اجلامعي الأ فع������ل الأ

برنال ال������ذي حتّول اإىل الدرا�سات التاريخية 

أثين������ا ال�سوداء: يف  أ�س������در كتاب������اً عنوانه »ا وا

فريقي������ة للح�س������ارة  �سيوي������ة الإ �س������ول الآ الأ

ول عنوانه  الغربي������ة« يف جزئني كبريي������ن، الأ

دلة  غري������ق« والثاين عنوان������ه »الأ »تلفي������ق الإ
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ركيولوجي������ة« وي�ست�سهد فيه  التاريخي������ة والأ

ثرية، ليثبت  �ساطري وبالك�سوف الأ بتحليل الأ

غريقي������ة ا�ستمدت اأفكارها  اأن احل�سارة الإ

أ�ساطريها وعلمه������ا من احل�سارة  الديني������ة وا

امل�رية الفرعونية وغريها من احل�سارات، 

بعك�������س م������ا روج التاريخ الغرب������ي الر�سمي 

ال�سائد. وقد فر�س �سمت اإزاء كتابه لثالثة 

�سنوات كاملة، ثم ا�سطر الباحثون ملناق�سته 

أ�س�س التاريخ الغربي  عالنية، بعد اأن ه������دد ا

ألفه  الر�سم������ي.. وم������ن ه������ذه الكتب كت������اب ا

دبلوما�سي اأمريكي �سابق هو ت�سارلز هاملتون 

مورغ������ان عنوان������ه »تاريخ �سائ������ع« اأعاد فيه 

ر�س������م اللوحة التاريخي������ة للح�سارة الغربية، 

�سالمية يف  جنازات الإ وك�س������ف بالتف�سيل الإ

دب، والتي على  العلوم والفل�سفة والطب والأ

أوروبة ع�ر النه�سة وانطلق  أ�سا�سها قامت ا ا

التقدم الغربي.

م�س���درً�  �لغف���ر�ن  ر�سال���ة  عن���د  وقف���ة 

لهية للكوميديا �لالإ

عندما ولد دانتي الليجري �سنة 1265 يف 

فلورن�سا مل يتوق������ع اأحد اأن يكون هذا املولود 

�ساحب �سهرة عاملية تتجاوز اإيطاليا واأوروبة 

عامة اإىل العامل باأ�ره. لكن الفتى الذي نظم 

أ يلفت  ال�سع������ر يف الثانية ع�رة من عمره بدا

نظار، وا�ستد الهتمام باأمره عندما تورط  الأ

بن�ساط يف �سن مبكرة يف ال�راعات ال�سيا�سية 

يطالية �ساحبة النفوذ  �ر الإ املحتدمة بني الأ

آن������ذاك. و�رعان ما اأدى ذل������ك التورط اإىل  ا

نفي دانتي م������ن فلورن�سا، فعا�س جتربة فقر 

مدق������ع وت�رد موؤمل بينما راح يتنقل بني مدن 

ايطاليا ال�سمالي������ة، اإىل اأن ا�ستقر يف مدينة 

أ ب�سيء من الهدوء حتى  رافينا. وما كاد يبدا

ع�سف به حب جارف لفتاة ا�سمها بياتري�س 

»لكنه كان حباً وحيد الطرف والجتاه، فقد 

تزوج������ت الفتاة رجاًل غ������ري دانتي الذي هام 

بها وبات ق�سة حبه اليائ�س لها حديث النا�س 

يف املدن والقرى القريبة والبعيدة. ت�ساعف 

وجد دانتي وعذاب������ه عندما ماتت مع�سوقته 

التي كر�س لها معظم موؤلفاته وجعلها رفيقته 

خر، مبراحلها  يف رحلته املتخيلة اإىل العامل الآ

الثالث التي كان ل������كل منها جزء من اأجزاء 

لهي������ة«، اجلحيم وال�راط  »الكوميدي������ا الالإ

واجلنة. توفي������ت بياتري�س عندما كان دانتي 

يف الثالثة والع�رين م������ن عمره فقط، لكنه 

أدبية ل  أب������دع يف تلك ال�سن املبك������رة اأعمالً ا ا

ت������زال تبهر النا�������س اإىل يومنا هذا، بعد نحو 

�سبعمئ������ة �سنة م������ن وفاة دانت������ي �سنة 1321 

أ ر�سالة  يف رافين������ا. وقد توقف كل من ق������را

أبي العالء املع������ري وكوميديا دانتي  غفران ا

لهية حول اأوجه التماثل والت�سابه الكثرية،  الإ

بحي������ث ي�سعب اإنكار اأن دانت������ي املتاأخر قد 

أو تاأثر بها  نقل كوميدياه عن ر�سالة املعري، ا
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تاأثراً �سديداً كاد يالم�س حد ا�ستن�ساخ الكثري 

منها.

أملاني������ة  ا ثقافي������ة  �سخ�سي������ة  نن�س������ى  ل 

ب������ارزة هي امل�ست�رقة ريلك������ة التي ا�ستهرت 

�سالمية يف  باإن�سافها احل�س������ارة العربية الإ

كتابه������ا ال�سهري )�سم�س الع������رب ت�رق على 

الغ������رب( كما اأوردت ل������ورا في�سيل فاجلريي 

�س������الم( قول املفكر  يف كتابه������ا )دفاع عن الإ

ملاين �سنوك هريجروجنه: »اإن املثل العليا  الأ

جنا�س  التي ت�ستهدف حتقيق  التاآلف بني الأ

�سالم ت�سوي������راً جعلها اأقرب اإىل  �سورها الإ

النفو�س من اأي دين اآخر، وها هي املنظمات 

الدولية، مث������ل ع�سبة الأمم والأمم املتحدة، 

أن�سئت من اأجل حتقيق العدل وامل�ساواة  التي ا

واحلرية ب������ني ال�سع������وب تنظ������ر اإىل العدل 

�سالم بال�سبط،  وامل�ساواة كم������ا نظر اإليها الإ

�س������الم ينظر اإىل ه������ذه املبادئ نظرة  ن الإ لأ

خرى  أتباع الديانات الأ جدية �سادقة جتعل ا

أي�ساً: »اإن  يوارون وجوههم خج������اًل. وقالت ا

�سالمي كله موج������ه اإىل �سمري  اخلط������اب الإ

ن�سان يف كل مكان وزمان، وهو بتاأكيده على  الإ

ن�سان وخالقه اإمنا جاء مطابقاً  ال�سلة بني الإ

للح�س الأخالقي لدى الكائن العاقل ب�سورة 

)12(
خرى«. ديان الأ ل مثيل لها لدى الأ

❁    ❁    ❁

زم���ن  يف  �إن�س���اف  �سمي���ل:  م���اري  �آن���ه 

�لتحيز:

أث������ري العربي/ ل ميك������ن البح������ث يف التا

�سالمي مببدع������ني بارزين يف الغرب دون  الإ

الوقوف باحرام عند حالة م�رقة فذة بارزة 

أملانية عديدة  ا احتفلت موؤ�س�س������ات ودوائ������ر 

يف مطل������ع الع������ام 2008 بالذك������رى ال�سنوية 

اخلام�س������ة لرحيله������ا.. حالة عامل������ة ومفكرة 

م�ستنرية ي�سعب اأن تتف������وق �سجاعة الدفاع 

أة الت�س������دي للت�سويه  ع������ن احلقيقة، وج������را

رهاب الفكري، وب�سالة التم�سك  والظلم والإ

بالعدالة و التزامها على ما ج�سده قولها: »ل 

�سالم الكرمي؛  تلوم������وين على حبي لر�سول الإ

�سالم ور�سوله بال حدود،  فحبي و�سغفي  بالإ

أنن������ي اأخفي  حت������ى اأن بع�������س النا�س يقول ا

أن������ا اأكرر مقولة �ساعر هندو�سي،  اإ�سالمي.. ا

اإذ ق������ال ملن هاجموه كم������ا يهاجمونني: )قد 

أو موؤمناً، هذا �سيء علمه عند  اأكون كاف������راً ا

أنذر نف�سي ل�سيد  أود اأن ا اهلل وح������ده، لكنني ا

املدينة املن������ورة العظيم حممد ر�سول اهلل..( 

فلم������اذا تلومونني على حب������ي ودفاعي عن 

�سالم الذي اأحبه، بينما مل يتعر�س  ر�س������ول الإ

�سخ�������س يف التاريخ للظل������م الذي تعر�س له 

النب������ي حممد يف الغ������رب؟ فاأ�ساطري القرون 

الو�سطى بلغت حد اتهامه باأنه كان كاردينال 

ا�ستاء لعدم تعيينه بابا فانف�سل عن الكني�سة 
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أ�س�س ديانة جديدة! واتهمته رواية فرن�سية  وا

باأنه �سارك مع �سخ�س������ني اأخرين يف تكوين 

نوع م������ن الثال������وث ال�سيط������اين! وجرمية ل 

دب  أدباء اإنكلي������ز، وحول الأ تغتف������ر ارتكبها ا

ملاين ال�سم )حممد( اإىل )ماحوم( واتهموا  الأ

امل�سلم������ني باأنه������م يعب������دون اأ�سنام������ا ذهبية 

�سف، مثل ه������ذه ال�سور ال�سنيعة  ملاحوم! لالأ

را�سخ������ة يف الالوعي اجلماعي للغرب، وهو 

ألي�س هذا  �سالم..ا ما يف�ر العداء الغربي لالإ

قوم بتو�سيح حقيقة ر�سول  الظلم دافعاً يل لأ

�سالم والدفاع عن������ه، حتى لو كلفني هذا  الإ

الدفاع حيات������ي؟ هذا ما قالت������ه امل�ست�رقة 

آنه م������اري �سيمل يف رد  ملاني������ة الراحل������ة ا الأ

�سجاع على من انتق������دوا اهتمامها بالدفاع 

�سالم ونبيه، واهتمامها بدرا�سة عقيدة  عن الإ

آنه  امل�سلمني وتراثه������م وثقافتهم. لقد ولدت ا

ملانية �سنة  ماري �سيمل يف مدينة ايرفورت الأ

أتقنت اللغ������ة العربية كتابة وقراءة  1922، وا

وحتادثاً عندما كانت يف اخلام�سة ع�رة من 

عمرها. وقد متيزت بنبوغ بارز واجتهاد فذ، 

وىل  فتمكنت من اإجناز درا�ستها اجلامعية الأ

ثم العليا يف فرة قيا�سية، بحيث ح�سلت على 

�سالمية  الدكتوراه يف الفل�سفة والدرا�سات الإ

م������ن جامع������ة برل������ني باإ�������راف الربوفي�رر 

هارمت������ان �سن������ة 1941، اأي عندما كانت يف 

التا�سعة ع�رة من عمرها! ومل تكتف بدرجة 

الدكت������وراه تلك، بل اأجن������زت بعدها درا�سة 

ديان لتنال درج������ة الدكتوراه للمرة  تاريخ الأ

الثانية يف الع������ام 1951. وقد بلغ عدد كتب 

أنه م������اري �سيمل املن�سورة ثمانني كتاباً بعدة  ا

�سالم ديناً وثقافة  لغات، حمورها اإن�ساف الإ

وح�سارة ومبدعني واأمة.

❁    ❁    ❁

 ن�سر�س������ل اأكرث، فن�سري هنا اإىل قليل من 

�س������الم بتوجهات  في�������س كتب تبح������ث يف الإ

متباينة، �س������درت موؤخراً يف ظ������ل ت�ساعد 

�سالم يف اأوروبة  حملة العداء املحموم������ة لالإ

واأمري������كا. م������ن تلك الكتب، كت������اب من�سف 

ن�سبياً، للموؤرخ ديفيد ليفينينغ لوي�س »بوتقة 

�سالم وت�سكي������ل اأوروبة من 570 اإىل  اهلل: الإ

�سالمية من  1215 )13( يتناول احل�سارة الإ

أ�ستخل�س كاتبه من درو�س  منظور ناريخي، وقد ا

املا�سي ما يحقق فهم������ا اأف�سل يف احلا�ر 

وامل�ستقبل، مرك������زاً ب�سكل خا�س على تنامي 

�سالم يف القرن������ني ال�ساد�س وال�سابع  ق������وة الإ

مرباطوريتني  أنقا�������س الإ امليالدي������ني عل������ى ا

الرومانية والفار�سية، وا�سفاً ال�سعود املدوي 

�سالم باأنه مل يك������ن اأقل من »ثورة عظيمة  لالإ

يف ال�سلط������ة والدين والثقافة والرثاء املادي« 

وق������د ركز اجلزء الثاين من الكتاب على املد 

�سالمي يف اأوروب������ة وجتربة ثمانية قرون  الإ
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�سالمية املزدهرة  ندل�س الإ من عمر دولة الأ

التي �سمل اإ�سعاعها الثقايف واملعريف اأوروبة 

باأ�رها.

مريك������ي ري�سارد  وفن������د كتاب امل������وؤرخ الأ

بوليت »دفاع عن مقولة احل�سارة امل�سيحية 

 مقولت ال�ست�راق ال�سيا�سي 
)14(

�سالمية«  الإ

مريكية يف  التي ارتكزت اإليه������ا ال�سيا�سة الأ

�سالم وغزوها للعراق. وخل�س  حربها �سد الإ

�سالم  اإىل نتيجة مهمة هي اأن التقارب بني الإ

أك������رب بكث������ري من التق������ارب بني  وامل�سيحي������ة ا

�سالم واليهودية.وجاء كتاب اإيريك وولف  الإ

أوروب������ة ومن ل تاأريخ لهم( ليفكك املركزية  )ا

وروبي������ة، ويفندها بالرج������وح اإىل التاريخ  الأ

املتع������ارف عليه يف ت�سكي������ل حلظة احلداثة 

عند الغرب. �سدد الكتاب على اأن جمتمعات 

�سالمي������ة وال�سينية والهندية مل  احل�سارة الإ

تكن كما �سورها الغ������رب متخلفة اقت�سادياً 

واجتماعياً ومعرفياً ولكن ظروفاً اأخرى هي 

التي اأمالت الكفة اإىل جهة الغرب.

أع������ادت ماريا روزا ويل������وكال يف كتابها  وا

اإ�سالم احل�سارة  ندل�س العربية:  املعنون )الأ

ندل�س  وثقاف������ة الت�سام������ح( ر�س������م تاري������خ الأ

العربي������ة بني القرنني الثامن واخلام�س ع�ر 

امليالدي������ني. بينم������ا اأم�سى ولي������ام �سيتيك، 

�سالمية،  املتخ�س�س بالدرا�سات العربية والإ

�سن������وات طويلة م������ن عمره يتعم������ق يف فكر 

حمري الدي������ن بن عربي، ال������ذي اعتربه عاملاً 

وفيل�سوفاً عاملي������اً كب������رياً، ل مت�سوفا بارزاً 

فح�سب تتبع ه������ذا الباحث اإبداع ابن عربي 

على امتداد حيات������ه منذ ولدته يف موري�سيا 

ندل�سية �سن������ة 1165 ودرا�سته يف ا�سبيلية  الأ

التي غادرها بعد ع�ري������ن �سنة متنقاًل بني 

ندل�سية، ث������م يف املغرب، وبعد ذلك  املدن الأ

يف م�ر و�سورية والعراق وتركيا، ثم عودته 

لال�ستقرار يف دم�س������ق حتى وفاته فيها �سنة 

1240 عن خم�س و�سبعني �سنة.

نقل �سال������ح اجلزائري يف كتابه )الدين، 

�سالمية، لندن، 2006-  اخلفي للح�سارة الإ

نكليزية( عن امل������وؤرخ غرانت قوله: »لقد  بالإ

كان العلم������اء الالتيني������ون يف الق������رن الثاين 

ع�������ر على يقني موؤمل باأن ح�سارتهم متخلفة 

�سالم يف حقل العلوم  مبراحل عن ح�سارة الإ

الطبيعي������ة والفل�سف������ة وقد واجه������وا خياراً 

أو  وا�سح������اً: اإما اأن يتعلموا من تفوق العرب ا

اأن ي�ستمروا يف تخلفهم. واتخذوا قرار التعلم 

فاأطلقوا حملة وا�سعة للرجمة باأق�سى مدى 

وا�ستطاعة ممكنة«. وقد بني األربت حوراين 

�سالم  من جهته اأن: »اأول درا�سة منتظمة لالإ

وتاريخه يف اأوروبة الغربي������ة تعود اإىل نهاية 

أ  القرن ال�ساد�س ع�������ر. ففي �سنة 1587 بدا

تدري�س اللغة العربية بانتظام يف الكوليج دي 

فران�س يف باري�س وبع������د ذلك بقليل، اأي يف 



خر مل�ساألة التثاقف الوجه الآ

�لعــــــدد 539  �آب   1042008

أ�ستاذية لتدري�س اللغة  أن�سئ������ت ا �سنة 1613، ا

العربي������ة يف جامعة لي������دن يف هولندا، واأول 

أ املن�سب كان الع������امل ال�سهري توما�س  من تبوا

أ�ستاذية يف  أن�سئت ا أربانيو�������س. ويف اإنكل������را ا ا

جامع������ة كامربي������دج �سن������ة 1632 واأخرى يف 

 )15(
أك�سفورد �سنة 1634«. ا

لي������ون فوي�ست  مل������اين  وق������ال الكاتب الأ

أن الع������رب قد ع������ربوا امل�سي������ق اإىل اإ�سبانيا  ا

أ�سقط������وا دولة القوط الذي������ن غزوا البالد  وا

�سبان  وثنيني، بدائيني، ق�ساة، بحيث تنف�س الأ

ال�سع������داء عندما خل�سهم الفتح العربي من 

ظلم الق������وط وتخلفهم. تقدم العرب ب�رعة 

لب حامل������ني ح�سارة متفوقة  حتى جبال الأ

أ�سبانيا اأجمل واأرتب واأغنى  �رعان ما جعلت ا

بلدان اأوروبة. خط������ط مهند�سون معماريون 

ذوو اإطالع وا�سع مدناً كبرية مزدهرة ل مثيل 

ر�س، نفذه������ا معماريون  له������ا على وج������ه الأ

حكماء، حت������ى باتت قرطب������ة مقر اخلالفة 

وروب������ة قاطب������ة، ب������الد الظالم.  عا�سم������ة لأ

را�سي الزراعية املهملة اإىل  وحول العرب الأ

أرا�س خ�سب������ة ذات نظام ري حكيم. وحقق  ا

الع������رب تقدماً كبرياً يف تقنية املعادن، ون�سج 

أبهى  حائكوهم املهرة اأغلى اأ�سناف ال�سجاد وا

قم�سة، و�سنع خياطوهم البارعون  نواع الأ الأ

لب�س������ة الفرائية والعادية،  اأجم������ل اأ�سناف الأ

أب������دع حدادوهم املمي������زون اأدوات معدنية  وا

غرا�س ال�سلم واحلرب ابتكروا  دقيقة �ستى لأ

أ�سلحة عالية الفعالية وقذائف بعيدة املدى  ا

أ�سموها )النار  ومتفجرات �سديدة التدم������ري ا

ال�سائل������ة(، وكان������ت �سفنه������م ال�ريعة جتوب 

البح������ار باأم������ان ومهارة، يقوده������ا ريا�سيون 

وفلكي������ون اأفذاذ، وتتعام������ل جتارياً مبختلف 

الب�سائ������ع واملنتجات مع �سائ������ر موانئ العامل 

أما الفنون والعلوم فقد. ازدهرت  أ�سواقه. ا وا

على نح������و غري م�سب������وق، وا�ستط������اع �سكان 

ندل�������س التعل������م والتثقف عل������ى هواهم،  الأ

فكانت يف مدينة قرطبة وحدها ثالثة اآلف 

مدر�سة، ول������كل مدينة جامعته������ا ومكتبتها، 

)16(
وازدهرت الرجمة وتاألق ال�سعر.

أح������د كب������ار  وكت������ب ج������ان جوليفي������ه - ا

�سالمية  الإ العربية  بالفل�سف������ة  املتخ�س�سني 

وامل�سيحية الالتيني������ة، والذي ي�سغل من�سب 

مدي������ر درا�س������ات يف املدر�س������ة التطبيقي������ة 

للدرا�س������ات العليا، ق�سم العل������وم الدينية يف 

ال�سورب������ون- يف كتابه الذي ن�ره �سنة 1995 

عن الفل�سفة القرو�سطية العربية- والالتينية: 

»بدءاً من منت�سف القرن الثالث ع�ر احتل 

الفال�سفة العرب مكان������ة خا�سة يف التفكري 

أو دينياً.  امل�سيحي الالتيني �سواء كان فل�سفياً ا

آنذاك ما كانوا  يف الواقع اإن فال�سفة اأوروبة ا

يعرفون ع������دداً كبرياً م������ن فال�سفة العرب، 

ي فيل�سوف  ولئن كان هناك اثنان ل ميكن لأ
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اأوروبي يحرم نف�س������ه اأن يتجاهلهما وهما: 

اب������ن ر�سد وابن �سين������ا. وكان ينبغي على كل 

آن������ذاك اأن يختاروا بينهما،  فال�سفة اأوروبة ا

أو يتبعوا ذاك«. ورغم  فاإما اأن يتبعوا ه������ذا ا

اأهمي������ة ابن �سينا �ساحب )مو�سوعة ال�سفاء( 

التي ت�سمل املنط������ق والفيزياء وامليتافيزيقا، 

ف������اإن الفكر الغرب������ي يدين ب�س������ورة خا�سة 

لرائد التفكري العقالين قا�سي ق�ساة قرطبة 

اب������ن ر�سد الذي ترجم كتاب������ه )الكليات( اإىل 

الالتيني������ة يف القرن الث������اين ع�ر، واعرافاً 

أ�سماه دانتي )ال�س������ارح(، اأي �سارح  بف�سل������ه ا

أر�سطو وفل�سفت������ه احلقيقة وتعدد املعرفون  ا

بالف�سل يف زمن اجلحود والتجاهل.

مل يخف ال�ساع������ر الفرن�سي املبدع البارز 

لوي�س اأرغون عل������ى �سبيل املثال تاأثره الكبري 

�سالم������ي. فقد و�سف  ب������داع العربي/ الإ بالإ

أب������ا الطيب املتنبي مثاًل باأكرب �سعراء  اأرغون ا

الدنيا. كم������ا ت�ساءل �ساحب )عي������ون اإل�سا( 

أكان املتنبي اإذ قال )قلق  و)جمن������ون اإل�س������ا(: ا

كاأين عل������ى ريح( يخت������زل �سخ�سيت������ه بهذه 

اجلملة اأم يختزل ال�رق كله؟

أرغ������ون )جمنون اإل�سا(  ولئن جعل لوي�س ا

ح������د دواوينه ولقبا ل������ه �سخ�سياً،  عنوان������ا لأ

أنه ا�ستن�سخ هذا  فاإن������ه مل يدع جمالً ل�سك يف ا

العنوان من )جمنون ليل������ى(، حيث اأكد هذا 

�سعرا اإذ خاطب قي�ساً بقوله:

»غن يا قي�س..

غن ليالك

غن يا جمنون

تلك �لتي لن تقول عنها �أحد�

تغني���ه  ل���ن  ن  �لآ تغن���ه  مل  م���ا  غ���ن.. 

�أبد�..«.

كم������ا كان ال�ساع������ر الربيط������اين الب������ارز 

�سالم.  بايرون بدوره يربز تاأثره بالعرب وبالإ

�سعاع العربي/  أث������ري بالإ وقبل������ه ظهر هذا التا

�سالم������ي جلي������اً يف العديد م������ن موؤلفات  الإ

أدباء بريطانيا، وليم �سك�سبري، وكذلك  أ�سهر ا ا

يف م�رحي������ة )اليه������ودي املالط������ي( للمبدع 

الربيطاين كري�ستوفر مارل������و، و�سواهم كثري 

على امت������داد اأوروبة، مم������ن ل يت�سع املجال 

�سوى ل�ستعرا�س بع�س مناذج منهم. 

وروبة، اأي  أم������ا يف التخ������وم ال�رقي������ة لأ ا

آ�سي������ا واأوروبة،  رو�سي������ا املتداخلة يف قارتي ا

فقد ذكر اأغناطيو�س كرات�سكوف�سكي اأن اأول 

ذك������ر مر�سود للعرب ق������د وجد يف خمطوط 

رو�س������ي قدمي جداً يع������ود اإىل القرن احلادي 

ع�ر امليالدي، ا�سمه »حكايا ال�سنني الغابرة« 

بينما توؤكد م�س������ادر تاريخية اأن العرب قد 

و�سل������وا مو�سكو عق������ب امت������داد الفتوحات 

آ�سيا الو�سطى، واأكد ديورانت  �سالمية يف ا الإ

يف )ق�س������ة احل�سارة( ه������ذا الت�سال املبكر 

ال������ذي راح يتزايد من خ������الل قوافل التجار 
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العرب وامل�سلمني يف القرنني التا�سع والعا�ر 

امليالديني، ومن خ������الل احلجاج الرو�س اإىل 

القد�������س وبيت حلم والنا�������رة، حيث كانت 

فل�سط������ني مركز جذب روح������ي هائل التاأثري 

للرو�س. يرك������ز موؤرخو ال�ست�راق يف رو�سيا 

�سالم  على كتابات كثرية لحقة عن العرب والإ

وتعاليم������ه كل م������ن غري������ك وبريي�سفيت������وف 

وكروب�سك������ي. وي�سار اإىل اهتم������ام م�ساعف 

بامل�رق العربي من

ول الذي اأمر �سنة 1716  قب������ل بطر�س الأ

باإر�س������ال بعث������ات لتعلم العربي������ة والفار�سية 

والركي������ة، ويف عهده متت ترجم������ة القراآن 

نكليزية كما  الكرمي اإىل الرو�سية نقاًل عن الإ

ن�سط������ت الرجمة من العربي������ة اإىل الرو�سية 

مبا�رة يف عه������د القي�رة كاترين )1762-

أب������رز م������ا اأجنز يف ه������ذا ال�سدد  1796(، وا

ترجم������ة فرييوفكني للقراآن الكرمي من اأ�سله 

العربي مبا�رة، بحيث اطلع على معانيه كثري 

من الرو�س، مما اأدى اإىل اعتناق مزيد منهم 

�س������الم. ولعل تلك الرجمة جعلت ال�ساعر  الإ

عجاب  الرو�س������ي اخلبري بو�سكني �سدي������د الإ

�س������الم، واأوح������ت بق�سيدت������ه امل�سه������ورة  بالإ

)حماكاة القراآن(:

�أق�سم بال�سفع و�لوتر

�أق�سم بال�سيف ومعركة �حلق

�أق�سم بنجمة �ل�سبح

�أق�سم ب�سالة �لع�رش

كال، �أنا ما تركتك

فعلى من �أنزلت رحمتي

ورعيته وهديته

وحميته يوم �ملطاردة �ل�سعبة

�سالم عندما  وقد ت�ساعفت معرفته بالإ

نف������ي اإىل القفقا�������س �سن������ة 1820 لهجائ������ه 

القي�ر، فعا�س ب������ني امل�سلمني هناك وكتب 

روائع �سعره، الرومن�سي، مثل قوله:

يف ذكرى ماريا �حلزينة

يف ز�وية �لق�رش �لبعيد

�أ�ساد من �ملرمر نافورة

وجعل �ل�سليب يعانق

�لهالل �ملحمدي

 وم������ن �سعر بو�سكني ال������ذي يو�سح مدى 

�سالمية قوله: تاأثره بالثقافة العربية/ الإ

�أق�سم مبكة �ملقد�سة

�أق�سم بالفر�س و�لزيتونة

�أق�سم بال�سفرة �مل�سقولة

�أق�سم بال�سيف �ملجرد

�أق�سم بحوريات �جلنة

و�لنبي حممد

�إما �أن تكوين يل

حد و�إما ل تكوين لأ

كذلك هو �ساأن ق�سيدته )املغارة(:

يف �ملغارة �ل�رشية
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يف يوم �لهروب

قر�أت �آيات �لقر�آن �ل�ساعرية

فجاأة هد�أت روعي �ملالئكة

دعية وحملت �إيل �لتعاويذ و�لأ

ومن ق�سيدته )النب������ي( عن �سرية النبي 

حممد، الت������ي قراأها الروائي ال�سهري فيودور 

دو�ستويف�سكي يف الحتف������ال بتد�سني متثال 

بو�سكني �سنة 1880 يف مو�سكو:

عذبني عط�س �لروح

و�أنا منبوذ يف �سحر�ء مقفرة

جنحة �ل�ستة فجاأة، �ملالك ذو �لأ

ظهر يل على �لقارعة

❁    ❁    ❁

وجاءين �سوت �لرب:

�نه�س �أيها �لنبي، و�أب�رش

لب �إر�دتي

وجب �لرب و�لبحر

و�ألهب بفعلك قلوب �لنا�س..

أدباء رو�س كرث  ومثل بو�سكني، تاأثر �سعراء وا

بالقراآن وب�سرية النبي حممد وبالثقافة العربية 

�سالمي������ة عموماً، كما يت�سح من ق�سائد  والإ

أ�سهر �سعراء رو�سيا بعد بو�سكني،  لريمنتوف، ا

غ�سن فل�سط������ني، وثالث نخالت، والر�سول، 

وهبات نهر تريوك، وفالرييك كذلك هو �ساأن 

ال�ساعر ايفان بون������ني يف ع�رات الق�سائد، 

مثل ام������روؤ القي�س، وحممد منفيا، والبدوي، 

�سود،  والقاهرة، واحلجاب، وحجر الكعبة الأ

واملقام، واأحفاد النبي، واحلاج، وليلة القدر، 

والراب.مقد�س، وبعلبك )معبد �سم�س(. اأما 

لي������و تولت�سوي، اأعظم روائ������ي رو�سي، موؤلف 

آن������ا كارنينا، فقد  احل������رب وال�سلم والبعث وا

در�س اللغة العربية يف جامعة قازان، ودر�س 

�سالمي وال�سرية النبوية، فتاأثر بهما  الدين الإ

أث������راً �سديداً، وكت������ب مقدمة عميقة لكتاب  تا

�سالم ونبيه، وكتب الكثري  اأخت زوجته عن الإ

�س������الم وعدالت������ه وف�سائله،  ع������ن ت�سامح الإ

واألف كتابه »اأحاديث حممد املاأثورة«. كذلك 

أث������ر غوغل، موؤلف رواي������ات النفو�س امليتة  تا

واملعط������ف واملفت�س، تاأثراً بالغ������اً باحل�سارة 

�سالمي������ة واإ�سعاعها الثق������ايف الكوين، كما  الإ

ألقاها �سن������ة 1834 عن  تو�س������ح حما�������رة ا

اخلليفة املاأمون.
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مقدمة:

دبي يف البث التلفزيون العربي هو من املوا�سيع اجلديدة  اإن اخلط������اب الأ

نها جاءت مع ع�ر التلفزيون، وازدهرت مع تطور  وال�سائكة، وهي جديدة لأ

و�سائل الت�سالت احلديثة، وجتاوزت كل احلواجز لتخاطب جممل ال�رائح 

دبي������ة فيها تت�سابك مع  ن املعطيات النظرية الأ الجتماعي������ة، وه������ي �سائكة لأ

تقنيات فنية جديدة مذهلة، ور�سد هذه البدايات ومتابعة تطورها من خالل 

أُتيح لها اأن متر عرب هذه ال�سا�سة الف�سية عملية �سعبة  دبية التي ا عمال الأ الأ

مار�ت �لعربية �ملتحدة( باحث يف مركز ز�يد للرت�ث و�لتاريخ )�لإ

- �لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي 

❁

˜

دبي  قراءة يف مكونات اخلطاب الأ

يف البث التلفزيوين العربي

❁❁

د. حممد فاحت زغلد. حممد فاحت زغل
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دبي  اإ�سافة اإىل ما تتطلبه معاي�سة العمل الأ

وهو ب�سدد النتقال من ن�س مكتوب اإىل ن�س 

م�ساه������د، والتطورات والتغ������ريات احلا�سلة 

عليه م������ن حيث اللغ������ة وال�سخو�س والزمان 

وامل������كان والق�سايا املعاجل������ة وروؤية الكاتب 

م�ساف������اً اإليه������ا املوؤثرات الفني������ة من ديكور 

واإ�ساءة ومو�سيق������ى و�سوت وغري ذلك، وهو 

اأمر حتت������اج متابعته اإىل جه������د كبري للتغلب 

عل������ى ال�سعاب الت������ي تواجه عم������اًل يجري 

م������ور ل ميكن  اإع������داده لل�سا�س������ة.. وهذه الأ

أي�ساً.. اإغفالها ا

�خلطاب و�مل�سطلح

م������ن امل�سطلح������ات التي وجل������ت تاريخ 

دبي������ة العربية حديث������اً نتيجة  الدرا�س������ات الأ

دب������ي العاملي والرغبة  الحت������كاك بالنقد الأ

يف جت������اوز املفاهي������م امل�ستهكل������ة وال�سيقة 

آف������اق املعرف������ة العلمية يف  والنط������الق اإىل ا

دبي هو م�سطلح )اخلطاب  ميدان البحث الأ

دبي(. الأ

ول �سك اأن قيمة اأي م�سطلح اإمنا تكمن 

يف قدرته على جتميع وتكثيف جمموعة من 

العنا�������ر تبدو م�ستتة يف ت�سورها عن و�سع 

امل�سطل������ح، ث������م ت�سبح منتظم������ة يف مفهوم 

، ويب������دو اأن م�سطلح اخلطاب قد 
)1(

موحد

حقق هذا الغر�س ولكن.. اإىل اأي مدى ميكن 

اعتبار حتديد هذا اخلطاب عاماًل من عوامل 

دب يف ال�سا�سة ال�سغرية..؟ تطوير الأ

وعندم������ا نقول اإن املو�س������وع )اخلطاب( 

ماذا نق�سد بذلك..؟

دبي ماذا  أننا ب�سدد اخلط������اب الأ ومبا ا

دبي(..؟ نعني ب�)اخلطاب الأ

وم������ا ه������ي عنا�ر ه������ذا اخلط������اب..؟ 

خ�سائ�س������ه ومكونات������ه، وم������ا ه������ي عالقته 

خرى..؟ بال�سا�سة ال�سغرية وباخلطابات الأ

أ�سئل������ة كث������رية تفر�������س علين������ا نف�سها،  ا

مكان ملا  جابة عنها جه������د الإ و�سنح������اول الإ

للق�سي������ة م������ن مت�سعبات وزواي������ا �سواء على 

امل�ستوى النظري اأو على امل�ستوى التطبيقي، 

مع ترك العديد من الق�سايا مفتوحة للبحث 

وال�سوؤال.

1- �خلطاب:

م������ن امل�سطلح������ات التي وجل������ت تاريخ 

دبي������ة العربية حديث������اً نتيجة  الدرا�س������ات الأ

دب������ي العاملي والرغبة  الحت������كاك بالنقد الأ

يف جت������اوز املفاهي������م امل�ستهلك������ة وال�سيفة، 

آف������اق املعرف������ة العلمية يف  والنط������الق اإىل ا

دبي. غ������ري اأن الذي كان  ميدان البح������ث الأ

ل������ه ف�سل الزيادة والتو�س������ع هو هاري�س عام 

1952 م������ن خ������الل بحثه املعّن������ون ب�)حتليل 

 وهو اأول ل�س������اين حاول تو�سيع 
)2(

اخلطاب(

حدود مو�سوع البحث الل�ساين بجعله يتعدى 
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اجلمل������ة اإىل اخلطاب وهو يف حتليله انطلق 

من م�ساألتني:

اأولهما: تو�سيع حدود الو�سف الل�ساين 

اإىل ما هو خارج اجلملة وهذه امل�ساألة ل�سانية 

)3(
حم�سة.

ثانيهما: تتعل������ق بالعالقات املوجودة بني 

اللغة والثقافة واملجتمع، ومنذ انطالقة هاري�س 

اإىل يومن������ا هذا واخلط������اب يعرف حتليالت 

جديدة وم�ساكل جديدة واجتاهات جديدة، 

وم������ع اأن التعريفات الت������ي تناولت اخلطاب 

أنه مل يلب�������س اإل �سيغة  كث������رية ومتنوع������ة اإل ا

واحدة من حي������ث تعريفه وحتديد مو�سوعه 

وموقعه املتميز �سمن باقي العلوم.

أه������م هذه  أق������ف عل������ى ا و�ساأح������اول اأن ا

التعريفات:

يع������ّرف الباح������ث الفرن�س������ي )بنفن�ستا( 

أنه )امللفوظ منظوراً اإليه من  اخلطاب على ا

آليات وعمليات ا�ستغاله يف التوا�سل(  وجهة ا

وباأنه )كل تلفظ يفر�������س متكلماً وم�ستحقاً 

أث������ري عل������ى الثاين  ول ه������دف التا وعن������د الأ

بطريقة ما( وانطالقاً من هذا التعريف جند 

أمام تنوع وتعدد اخلطابات بدءاً من  أنف�سنا ا ا

اخلطاب������ات ال�سفوية اليومية اإىل اخلطابات 

كرث �سفة وزخرفة، وكذلك كتلة اخلطابات  الأ

املكتوبة التي تعيد اإنتاج اخلطابات ال�سفوية 

وت�ستعيد اأدواره������ا ومراميها من مرا�سالت 

اإىل مذك������رات اإىل رواي������ات وق�س�س وتاريخ 

وت������راث وكتاب������ات تربوي������ة، وباخت�سار كل 

ن������واع التي يتوجه فيه������ا متكلم اإىل متلق،  الأ

واأركان هذا اخلطاب كما يربز من التعريف 

ثر،  ثالثة هم: 1- املتكلم، 2- ال�سامع، 3- الأ

أين������ا اأن هذا التعريف يتي������ح املجال لنا  وبرا

دبي يف البث التلفزيون  لدرا�سة اخلطاب الأ

ن  العربي من خالل هذه العنا�ر جمتمعة. لأ

هذه العنا�ر الثالث������ة لن ت�ستطيع التوا�سل 

بينه������ا اإل عرب اإنتاجية حمكمة حتمل الطابع 

ال�سياق������ي للخطاب، وه������و اإن كان قد حقق 

نتاجية  ه������ذا التوا�سل �سابقاً ع������ن طريق الإ

يف الكتاب������ة والكت������اب، اإل اأن ع�رنا الذي 

آخ������ر هو هذا  نعي�س������ه دخل جم������الً اإنتاجياً ا

ال�سندوق اخل�سبي الذي غزا بيوتنا ودخلها 

دون ا�ستئ������ذان، ولئن كان اخلطاب )اإنتاجية 

اخلطاب( بانتظار متلق، فاإن هذا ال�سندوق 

يق������ول خطابه كل ي������وم دون اأن ينتظر اأحداً 

بعين������ه، ول�س������ت ب�سدد املقارن������ة هنا ولكني 

ألتم�س من تعريف هاري�س مربراً  اأح������اول اأن ا

مقنع������اً لتحليل هذا اخلطاب ع������رب ال�سا�سة 

هميته. ال�سغرية لأ

ويطرح فران�س������وا را�ستيه ت�سوره، حتت 

عن������وان )م������ن اأجل حتليل اخلط������اب( ثالث 

)4(
ا�سراتيجيات للخطاب:

أن������ه يدخ������ل جمال  م������ن يت�س������ور ا  -
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الدرا�س������ة الل�ساني������ة باإدخال 

اخلطاب �سمن مو�سوعها.

هن������اك ت�س������ور من   -

يرف�سها ول يعدها تدخل يف 

جمال علوم الل�سان.

الت�س������ور  وهن������اك   -

الداع������ي اإىل خلق علم جديد 

للخطاب على غرار الل�سانيات 

باعتبارها العلم الرائد.

من خالل  وا�سحاً  ويبدو 

وجه������ات النظ������ر ال�سابقة اأن 

امل�سكلة الرئي�سية التي لزمت 

حتلي������ل اخلطاب هي حتديد 

م�سكل������ة  وه������ي  مو�سوع������ه، 

أيامنا هذه  مالزم������ة ل������ه اإىل ا

رغم التط������ورات التي طراأت 

يف جمال البحث وتركته ياأخذ 

موقعه املتميز �سمن باقي العلوم وهو يحمل 

اجتاهاته املتعددة وجمالته.

 هو مرادف 
)5(

واخلطاب عند )�سو�سور(

لل������كالم، وم������ن جاء بع������ده اعت������ربه الوحدة 

الل�سانية التي تتعدى اجلملة لت�سبح مر�سلة 

كلية، ثم تطور لي�سبح اخلطاب الذي متار�س 

نتاجية، وه������و الطابع ال�سياقي الذي  فيه الإ

يحدد قيماً جدي������دة لوحدات الل�سان، وعند 

)كارون( يتم بوا�سطة الفعالية التلفظية بني 

جمموعته من امللفوظات انطالقاً من اأن اأي 

ملفوظ ل ميك������ن اأن يكون منعزلً عن غريه، 

أي�ساً عملية  اإنه يدخل معها يف عالقات وهو ا

م�ستمرة، بجري يف الزمن ب�سكل موجه تاأخذ 

طاب������ع الت�ساعد يف اجتاه ه������دف ما وتبعاً 

)6(
لذلك يغدو للخطاب توجهاً ق�سدياً.

جنل������و- �ساك�سوني������ة«  دبي������ات »الأ ويف الأ

أت������ي كقابل للحوار  اأن ا�ستعم������ال اخلطاب يا

أم كتابياً، ويبدو اأن تعدد دللت  �سفوياً كان ا

اخلطاب عائد اإىل تعدد اجتاهات وجمالت 
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حتلي������ل اخلط������اب، ول������ذا ف������اإن التعريفات 

أو تتقاطع، واأحيان������اً اأخرى يكمل  تتداخ������ل ا

خ������ر، واإذا كان اخلطاب بح�سب  بع�سه������ا الآ

بع�������س التعريفات التي اأوردناه������ا بدءاً من 

متتالي������ة من اجلمل اإىل احل������وار فاملونولوج 

مروراً بامللف������وظ والتلفظ وكلها على عالقة 

دب������ي التلفزيوين(  مبو�سوعن������ا )اخلطاب الأ

كان ل ب������د من حتديد الجت������اه الذي ننتمي 

أ�سئلة  اإليه، واملجال الذي ن�ستغ������ل فيه وفق ا

حمددة اإىل ماذا نبغي الو�سول..؟ وكيف..؟

دب������ي يف �سياق  اإن مفه������وم اخلط������اب الأ

تطور الدرا�سات النظرية والتطبيقية للعمل 

دبي يف ع�رنا احلايل، هياأت لظهور كل  الأ

من ال�سكالنية وال�سعرية والعالمية والدللية 

والدرا�سات الل�سانية والنف�سية، هذه التعددية 

دبي  امل�سدرية �سمح������ت لتحليل اخلطاب الأ

فق الالمتناهي.  تعددية املداخل وو�سمته بالأ

)7(
لطرق البحث واأهدافه.

ولكل حكائي كيفم������ا كان نوعه ل بد اأن 

أ�سئلة تت�سمن اجلوانب الثالثة: يجيب على ا

اجلانب الدليل: كيف يدل الن�س   -1

على �سيء..؟ وعلى ماذا يدل..؟

اجلانب اللفظي: ويت�سمن ال�سيغة،   -2

الزمن، الروؤيات، ال�سوت.

اجلانب الركيبي: ويت�سمن بنيات   -3

الن�س، النظام الف�سائي، الركيب ال�ردي.

فكار )بتعبري  واخلطاب هو بناء م������ن الأ

 ل������ه بناوؤه 
)8(

الفال�سف������ة الع������رب القدم������اء(

ال�ستدليل الذي يحم������ل املقدمات كما هو 

ال�ساأن يف كل بناء )كاملنزل مثاًل( فال بد من 

ا�ستعم������ال مواد، ول بد م������ن اإقامة عالقات 

معينة بني تلك املواد بحيث ي�سبح بناًء ي�سد 

بع�سه بع�ساً، وذلك عن طريق ال�ستدلل اأو 

مر باملواد  املحاكمة العقلي������ة، و�سواء تعلق الأ

أ�سياء  أو بطريقة البناء فال ب������د من اختيار ا ا

أ�سياء اأخرى، لبد من اإبراز جوانب  واإهمال ا

وال�سكوت ع������ن جوانب، ول ب������د من تقدمي 

وتاأخري، ولبد من ت�سخيم وبر.. اإلخ وهذا 

دبي يف البث  متاماً ما يحدث يف اخلطاب الأ

عمال  أثناء معاجلاته لالأ التلفزي������وين العربي ا

احلكائية املختلفة.

واإن������ه مل������ا كان كل بن������اء يخ�س������ع ول بد 

أداء  لقواع������د معين������ة جتعله ق������ادراً عل������ى ا

وظيفته، فاإن اخلط������اب يعك�س كذلك مدى 

ق������درة �ساحبه على احرام تل������ك القواعد، 

اأي عل������ى مدى ا�ستثماره له������ا لتقدمي وجهة 

نظره اإىل امل�ساه������د بال�سوت وال�سورة التي 

خري مهمة  جتعلها توؤدي مهمتها لدى هذا الأ

 ويرى د. �سالح ف�سل 
)9(

قن������اع  خبار والإ الإ

أن الباحث������ني ا�ستخل�س������وا خوا�������س الفكرة  ا

تي: اجلمالية للخطاب على النحو الآ
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- هي ما يعرب عنه الفن.

- ل ميك������ن اأن يقال نف�������س ال�سيء باأي 

�سكل لغوي اآخر.

)10(
- الفن يعرب عّما ل تقوله اللغة.

طبيعة �خلطاب

اإن اأي ن�س تقدمه ال�سا�سة ال�سغرية، اإمنا 

هو عبارة عن ر�سالة من الكاتب اإىل امل�ساهد 

فهو خطاب. فالت�سال بني الكاتب وامل�ساهد 

اإمنا يتم عرب الن�س املر�سل، فالكاتب يريد اأن 

يق������دم فكرة اأو وجهة نظر معينة يف مو�سوع 

مع������ني وهذا خطاب، وامل�ساه������د يتلقى هذه 

أو وجه������ة النظر كما ي�ستخل�سها هو  الفكرة ا

م������ن الن�س وبالطريقة الت������ي يختارها بفعل 

أو الوعي. العادة ا

هن������اك اإذن جانبان يكونان للخطاب: ما 

يقوله الكاتب، وما يتلقاه امل�ساهد، واخلطاب 

باعتباره مق������روء امل�ساهد: ه������و ذلك البناء 

نف�سه وق������د اأ�سبح مو�سوع������اً لعملية اإعادة 

البناء اأي )ن�ساً للقراءة(.

وكيفما كانت درجة الوعي لدى امل�ساهد 

املتلقي للن�س فاإنه ل بد اأن ميار�س يف ذلك 

الن�س ما ميار�سه �ساحب اخلطاب عند بناء 

خطابه.

أ�سياء،  أ�سياء، وال�سكوت عن ا واأعني اإبراز ا

أ�سياء ي�ساه������م امل�ساهد  أو تاأخ������ري ا وتق������دمي ا

املتلقي للن�������س يف اإنتاج وجهة نظر. بل هي 

اإحدى وجهات النظر التي يحملها اخلطاب 

أو �سمناً. وكل م�ساهد متلق للن�س  �راح������ة ا

أدواته املعرفي������ة اخلا�سة به. ومن  ي�ستعمل ا

هنا يختلف التلقي عند امل�ساهدين، وتتعدد 

أو الن�س  دبي ا امل�ستوي������ات اأمام اخلط������اب الأ

الذي تر�سله ال�سا�سة ال�سغرية.

ولكونن������ا نعر�س للخطاب ف������اإن النماذج 

التي �سنلقي ال�س������وء عليها لي�ست مق�سورة 

لذاته������ا، فال يهمنا منها من هو الكاتب، وما 

أو تدافع  طروح������ات التي تعر�سه������ا ا هي الأ

عنها؟.. ما يهمنا منه������ا هو اخلطاب نف�سه 

الذي يتحدث فيها ل بو�سفه عقل �سخ�س اأو 

أنتجت  أو جيل بل بو�سفه الو�سيلة التي ا فئة ا

هذا اخلطاب.

�أهمية �خلطاب

اإن م�ستقرئ الدرا�سات العربية ل ي�سعه اإل 

اأن يقر مبا مبكن اأن يقدمه مفهوم )اخلطاب 

دب������ي( للثقاف������ة العربي������ة يف ارتباطه يف  الأ

املنطوق وجتاوزه ح������دود مفهوم الن�س، من 

حيث هو مكتوب، وهي الثقافة التي ات�سمت 

أدبياته������ا باملنط������وق قبل املكت������وب، واعتنت  ا

ي  بن�ساط امللق������ي واملتلقي فاأعطت اأهمية لأ

أدب������ي تقدمه ال�سا�سة مل������ا يحققه من  ن�������س ا

فعالية التوا�سل املبا�ر بني املر�سل واملتلقي 

وت�سق������ط بذل������ك )�سلط������ة الو�سائ������ط ذات 

دبي  الطبيعة املختلفة عن طبيعة امللفوظ الأ
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املب������دع وتتحقق �سلطة العالم������ات ال�سوتية 

املنبثقة م������ن طبيعة الن�س������اط اللغوي كاأداء 

دب  ث������ان منطوق والذي ين������درج يف ن�سيج الأ

. واإن اجلهد الذي تتطلبه تلك 
)11(

كخطاب(

القراءة الناجح������ة للن�سو�س ع������رب ال�سا�سة 

ل يق������ل بحال عن اجلهد املب������ذول يف اإنتاج 

الكات������ب لن�س������ه حتى ميكن اأن تع������د اإنتاجاً 

جدي������داً لن�������س جديد بحيث يغ������دو القارئ 

)منتجاً ل م�ستهلكاً()12( ويرى عبد القاهر 

اجلرج������اين )اأن النف�س الب�ري������ة بطبيعتها 

مولعة بالك�سف عن املغطى الذي ل ينال اإل 

بعد الطلب واملكاب������دة(. وميثل لهذا العذب 

من املعاين )اجلوهر يف ال�سدف ل يربز لك 

اإل اأن ت�سقه عنه وبالعزيز املحجب ل يريك 

)13(
وجهه حتى ت�ستاأذن عليه(.

وو�س������ولً اإىل الك�سف عن هذا اجلوهر. 

ليات التي  أيدينا عل������ى الآ ف������ال بد من و�سع ا

دب ومفاهيمه، وتر�سم له  تنتج مو�سوعات الأ

ح������دوده الدللية، والتي تقودنا معرفتها اإىل 

اإعادة توزي������ع مفرداته وعنا�ره بحيث تربز 

الثغ������رات والتناق�سات والت�س������اوؤلت، وهذا 

ما ي�سمى عند )دري������دا- فيل�سوف التفكري- 

بالتفكيك(.

مكونات �خلطاب

لكل خطاب بنية تتجلى يف الن�س، ولكن 

يربز ال�سوؤال:

أم ل������ه بنيات  ه������ل الن�س بني������ة واحدة؟ ا

متعددة؟ واإن كان كذلك فما طبيعتها؟ وهل 

أم اأن  تت�ساوى جمم������وع البنى يف الدرج������ة؟ ا

هناك ف������وارق يف ن�سبة توزيعها على الن�س؟ 

ون�سبة حتكمها باخلطاب؟

كل ن�س ل ب������د اأن يت�سمن: )بنية �ساملة 

توؤط������ر مفاتي������ح الن�س وفعاليت������ه ولي�س من 

ال�������رورة اأن يت�سم������ن الن�س ع������دة بنيات، 

فهناك فقط البنية الكلية والكربى الوحيدة 

)14(
للن�س(.

والبنية هي الن�سيج اجلمايل الذي تنتظم 

فيه مفا�سل الن�������س يف م�ستوياتها ال�ردية، 

والذهني������ة، والن�سي������ج اجلم������ايل ه������و الذي 

أو الف�سل، متاماً مثل  يحدد �روط النج������اح ا

قطان  املواد التي تدخل يف ن�سيج الثوب كالأ

�سواف واملواد اخلام. والأ

ث������م املواد التي ت�س������كل بنية الثوب، وهي 

قطان اأو غريها، ثم  اخليوط املن�سوجة من الأ

زرار وخيوط  لوان امل�سافة اإليها والأ تاأتي الأ

الربط، وعمل الن�ساج.

فاملواد اخلام ت������وازي اللغة، واملواد التي 

ت�س������كل بنية الث������وب توازي ال������كالم، وعمل 

بداع. الن�ساج يوازي الإ

ولو اأعطينا املواد التي ت�سكل بنية الثوب 

مع املقايي�س املطلوبة، والتي ت�سكل النموذج 

الوهم������ي لع������دة ن�ساجني، ث������م ا�سرجعناها 
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ث������واب كلها من�سوخة  أثواب������اً، فهل �ستكون الأ ا

بطراز واحد جودة وجمالً(؟

بالتاأكيد ل.. فاأحدهم ين�سج ب�سكل �سيِّئ 

فتبدو بنية الثوب مهلهلة، وغريه يركب املواد 

ب�س������كل اعتباطي، وغريه يظهر ذوقه الرديء 

لوان، واآخ������ر يح�سن يف الن�سج  يف تركيب الأ

لوان  ويف تركيب املواد وربطها، ويف انتقاء الأ

مثل يف التقليد ويف  وتناغمها، فيكون ثوبه الأ

�سوق العر�س والطلب. وهكذا يظهر الفارق 

ب�سكل وا�سح والذي يكمن يف جمالية الن�سيج 

)15(
وىل. والركيب بالدرجة الأ

دب وظيفة �لأ

تع������د م�ساألة الوظيفة م������ن اأهم الق�سايا 

ن ا�ستعمال اللغة  دب، لأ الت������ي اأثريت حول الأ

يف اإط������ار حمكوم ل ميك������ن اأن يكون جمانياً 

وىل  ومن غري اأن يوؤدي وظيفة، واإن وظيفته الأ

)16(
والرئي�سة )اأن يكون اأميناً لطبيعته(.

وهذه الوظيفة ه������ي ال�سبب يف موا�سلة 

دبي������ة املا�سية )احل�سور(  عمال الأ بع�س الأ

يف املجتم������ع املعا�ر رغ������م امل�سافة الزمنية 

�سلي.  التي تف�سلها ع������ن �سياقها التكوين الأ

دبي، فقد  ورغ������م ات�س������اع مدار�س النق������د الأ

دبية  بقي������ت قا�رة ع������ن اإدراك الظاهرة الأ

يف �سموليته������ا م������ا دامت ل ت������درج مدارات 

أ�سا�سي������اً ل يكتمل العمل  اهتماماته������ا حقاًل ا

أو امل�ساهد،  دب������ي بدونه األ وهو الق������ارئ ا الأ

أفلي�������س القارئ امل�ساهد من يوجد من اأ�سله  ا

�سا�������س؟.. واإذا كان هو  ذل������ك العمل م������ن الأ

�سا�������س، فلم������اذا ظل من�سي������اً يف الظاهرة  الأ

أث������ار قتل البنيوية للموؤلف  دبية؟.. ولهذا ا الأ

بروز خطاب يحتف������ي بالعالقة املتبادلة بني 

الق������ارئ والن�������س، ولهذا فاإن������ه حني ي�رع 

املتلقي لعمل حديث الظهور فاإنه ينتظر منه 

فق انتظ������اره اأي ين�سجم مع  اأن ي�ستجي������ب لأ

دب. املعايري اجلمالية التي تكون ت�سوره لالأ

ورغ������م اأن حمدودية الق������در الذي حققه 

دب العربي احلديث من الهتمام العاملي  الأ

ت�سكل مو�سوع������اً على قدر لي�س بالي�سري من 

التعقيد، نظراً لتعقد العوامل الكامنة خلفه، 

أننا ق������د ل نقع يف �رك الت�سميم الذي  اإل ا

)17(
وراق. ي�سّطح الق�سايا ويخلط الأ

أدباً جي������داً وفكراً  كم������ا اإنن������ا اإذا قدمنا ا

أدب������اء مرموقني  راقي������اً، ن�ستطي������ع اأن جند ا

يتعاون������ون معنا يف ترجمت������ه، ونا�رين كباراً 

ين�رونه، اإمن������ا بدء الن�ساط يجب اأن ي�سدر 

)18(
عنا.

لكن للعمل اأفقه اخلا�س الذي قد ياأتلف 

اأو يختل������ف م������ع القارئ مم������ا ينتج عن ذلك 

)19(
فقني. حوار اأو �راع بني الأ

نق������اًل  الواق������ع  لن������ا  ينق������ل  ل  دب  والأ

كرث واقعية  فوتوغرافياً وحتى الكتاب������ات الأ

والت������ي ظلت مرتبطة بالواقع )ت�سفه وتكتب 
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عن������ه( كتلك التي ظهرت يف الق������رن التا�سع 

ع�������ر )زول- وفلوب������ري( لت�س������كل يف الواقع 

دبيني،  بداع������ي والفن������ي الأ قمة العم������ل الإ

دب �سيئاً اآخر،  ن الواقعي������ة ت�س������ري يف الأ لأ

فال�سخ�سي������ة يف رواية اإمنا تتاألف فقط من 

أو التي و�سعها املوؤلف  اجلمل التي ت�سفها، ا

على ل�سانها، ولي�������س لتلك ال�سخ�سية ما�س 

م�ستقل، ولي�س له������ا اأحياناً حياة م�ستمرة اإذ 

أو  ال�سخ�سي������ة الروائية �سخ�سي������ة من ورق ا

كائن من ورق اإن �سح التعبري.

واإذا حاولنا و�س������ع متييزات بني كل من 

مر �سيزداد  دب، ف������اإن الأ اللغ������ة اليومية والأ

ن اللغة اليومي������ة هي بوؤرة  تعقيداً، ذل������ك لأ

منوع������ات �سدي������دة الختالف: جن������د اللغة 

العامي������ة، ولغات خا�س������ة باحلرفيني، ولكل 

منها خ�سو�سياته������ا ومميزاتها، فاأين تكمن 

دبية من كل هذا..  أو اللغة الأ دب ا خا�سية الأ

دب ووظيفته التي تهيمن عليه  وخا�سي������ة الأ

هي وظيفة ذات طبيعة جمالية.

ولق������د كان اإعالن )رولن ب������ارت( موت 

نه  املوؤل������ف اإعالناً عن ولدة ع�ر املتلقي، لأ

يعني اأن اللغة هي التي تتكلم يف الن�س ولي�س 

املوؤل������ف. واأن دللة الن�س ل تنبع من منتجه 

ب������ل من عالقته باملتلقي، ويتحول الن�س عن 

بداع،  أو ه������و اإ�سهام يف الإ املتلقي اإىل اإبداع ا

بداع خل������ق، واملتلق������ي ل يخلق اأي  لك������ن الإ

جدي������د حتى يف اأعلى م�ستوياته، واإن اأق�سى 

م������ا ميكن احلديث عنه يف ه������ذا املجال هو 

درجة ن�ساطه وا�ستيعابه وتعاطفه، وال�سبغة 

ال�سخ�سي������ة الذاتية التي مينحه������ا لل�سورة 

املتلق������اة والتداعي������ات التي تثريه������ا عملية 

)20(
التلقي يف ذهنه.

وحميط������ه  ثقافت������ه  ب������كل  الق������ارئ  اإن 

الجتماعي وا�ستعداداته النف�سية واللحظية 

متورط متاماً يف عملي������ة القراءة، فهو يعيد 

بناء ر�سالة جديدة يلتحم فيها جزء من فكر 

املوؤلف.

دب و�لتلفزيون �لعالقة بني �لأ

عالمية كثرياً  دبي������ات الإ ا�ست�سه������دت الأ

�سط������ورة اجلرمانية القدمية التي حتكي  بالأ

ر�س دماراً  ق�سة مارد خرايف هائل، �سعى بالأ

وخراب������اً فاأتلف الزرع، واأذهب ال�رع، وبعد 

ذلك �سعر بالتعب فنام، وا�ستغل اأهل القرية 

أيهم على  نومه فاجتمعوا للت�ساور، فا�ستقر را

تركي������ب عقل جاهز له، وعندم������ا ا�ستيقظ، 

أ اإعادة  ظه������رت عليه عالئ������م التعقل، ليب������دا

التعمري والبناء.

�سطورة ه������ي اإ�سارة اإىل  اإن ا�ستخ������دام الأ

البث التلفزيوين ح������ني يرك على هواه دون 

)21(
أو تنظيم. توجيه ا

ولقد �سّنف الكات������ب الربيطاين )ات�س- 

جي- ويلز( التطور الب�ري بع�سور، فالع�ر 
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ول ع�ر ال������كالم، والثاين ع�ر الكتابة،  الأ

والثال������ث ع�������ر الطباع������ة، والرابع ع�ر 

أما الع�ر اخلام�س، فهو ع�ر ذاك  ذاعة، ا الإ

اجلهازين ال�ساحرين الذين حمال املعرفة اإىل 

داخل خمادع الب�ر، وي�������ّرا �سبل احل�سول 

عليها، وهو ع�������ر التلفاز والكمبيوتر الذي 

دب والتلفاز تت�سمن  أتاح لقيام عالقة بني الأ ا

دب ما بني ال�سعر والرواية والق�سة  اأجنا�س الأ

والنرث الفني ع������رب الربامج الثقافية املتنوعة 

وامل�سل�سالت وغريها.

دبي������ة التي قدمتها  وه������ذه الن�سو�س الأ

ال�سا�س������ة ال�سغ������رية، منها ما ه������و اإبداعي، 

ومنه������ا ما هو جنومي، ولكنها يف عمومها ل 

تزال فقرية احل������ظ لظهورها املتوا�سع على 

ال�سا�س������ة عل������ى الرغم من التاري������خ الطويل 

دبي والتلفزيوين،  واخل�سيب بني الن�������س الأ

�سئل������ة قدمية تطلع مع كل جتربة جديدة  والأ

أ�سئلة جديدة منها ما يت�سل  وت�ساف اإليه������ا ا

أو  أو ال�رد اأو اخلطاب، ا أو الو�سف ا باللغ������ة ا

أو  أو الرفي������ه والت�سلية، ا احلمول������ة املعرفية ا

)22(
احلكاية والبطولة، وال�راع.

ولكن ه������ل ميكن احلديث بحد اأدنى من 

ال�سدق واملو�سوعية ع������ن اآفاق عاملية يطل 

عليها البث التلفزيوين العربي:

واإذا �سئنا املزيد م������ن الدقة يف مواجهة 

عالمة ال�ستفه������ام هذه لقلن������ا: هل ميكننا 

احلديث باأي درجة م������ن الن�سباط املعريف 

عن اإملام الدوائر املعنية بالبث التلفزيوين يف 

العامل بجانب تطور البث التلفزيوين العربي.

اإن التخطي الناجت عن نقد الغرب، وعن 

دب العربي  أنف�سهم يف نقل الأ اإهمال العرب ا

أنه  أ�سد ال�سلبيات قوة، غري ا خرين هو ا اإىل الآ

يف الوقت نف�سه اأكرثه������ا تهافتاً وقدرة على 

ننا قادرون على تغيري هذا  الخراق، ذلك لأ

املو�س������ع وقلب������ه قلباً... ومهم������ا كان موقف 

خرين متحفظاً �سدن������ا، فاإنه ل ي�ستطيع  الآ

أم������ام ت�سميمنا وا�ستغاللنا جلميع  اأن يثبت ا

غفال  قدراتنا العملية لك������ي نتالفى هذا الإ

ال�سنيع.. وجميع املواقف املناوئة ل ت�ستطيع 

اأن متن������ع العرب������ي من اأن يرج������م اأدبه على 

م�ست������وى راق، واأن يقدمه ناب�س������اً بحيويته 

�سيل������ة واإ�������راق معانيه، وج������ودة �سوره  الأ

)23(
الفنية؟

ر�سطي الذي  أ املحاكاة الأ واإذا كان مب������دا

يجعل من الفن �سورة معرّبة وموؤثرة باحلياة، 

فذلك حتى يوؤ�ّس�������س فناً يقوم على ا�ستغالل 

حركة رموز الكتابة يف توليد نوع من احلقيقة 

)الببغاء( التي تكفل اأن تنقل اإلينا عرب ال�سا�سة 

�سوراً من احلياة اأو �سوت ال�سمري وخلجات 

الوجدان، بقدر ما تتج�سم اإبداع عامل خيايل 

أو  ي�سعب فيه احل�سم بني احلقيقة والكذب، ا

بني درجات ال�سدق والزيف، ومن ثم تتحدد 



دبي يف البث التلفزيوين العربي قراءة يف مكونات اخلطاب الأ

119 �لعــــــدد 539  �آب   2008

نها لي�ست  وظيفة الكتابة اجلديدة لل�سا�سة لأ

دب������ي، واإمنا هي  حم������اكاة تقريرية للن�س الأ

نوع من مغامرة جديدة ومن ا�ستنبات الورقة 

البي�ساء، واإخ�ساب الن�س لينمو ويتفرع يف 

أو  كل اجت������اه بعيداً عن كل وحدة مو�سوعية ا

ذاتي������ة مفرو�سة عليه، وت������كاد تفلت من كل 

�سن������وف القواعد واللتزام������ات، فنية كانت 

اأو فكرية اأو معياري������ة، اللهم اإل من �رورة 

.
)24(

)القطع( كنوع من اللعب املنظم.

اإن ه������ذه اللعبة املنظمة الت������ي يقوم بها 

كات������ب ال�سيناريو واملخ������رج والتي تخرج من 

حيز الورقة املكتوبة الت������ي تزودنا �سطورها 

أ�سكال وظالل اإىل عامل امل�رح  مبا تر�سمه من ا

دب������ي والتمثيل )اللعب( اإىل عامل ل يتجاوز  الأ

املمثلني يف نهاية املطاف، يلعب فيها املخرج 

وكات������ب ال�سيناريو دور موؤ�س�س املعنى، ومبلغ 

ب املهيمن،  الر�سال������ة، واملربى الواع������ظ والأ

أو  بينم������ا يكتف������ي امل�ساه������د ب������دور املتلقي ا

امل�ستهلك ال�سلبي الذي يكتفي باجرار متعته 

أو الغراب  بط������ال، ا �سواء بالحت������اد مع الأ

حكام والت�سورات امللتوية التي تفر�س  يف الأ

علي������ه. اإن ه������ذه التمثيلية تتي������ح للم�ساهد 

امل�ساركة الفعال������ة يف �سياغة هذه املمار�سة 

حالل حم������ل املوؤلف العليم  املفتوح������ة ويف الإ

أي������ه وروؤيته، وذلك  بكل �س������يء، وامل�ستبد برا

مب������ا يتوافر له من فر�س م������ن تقطيع اإنتاج 

الكات������ب واإعادة توزيع عنا�ره، ومبا يتاح له 

م������ن اإمكانات تغني ه������ذا املثول اأو احل�سور 

أن������ه املبدع يحاول  اخل������ادع الذي يبدو فيه كا

ممار�سته خالل عمله.

ول جَرَم من ثم اأن ي�ستبعد من هذه الروؤية 

اجلديدة للن�س كل بع������د نف�سي لل�سخ�سية، 

ح������داث، وكل ت�سل�سل  وكل روؤي������ة �سمولية لالأ

�ساليب الفنية  منطقي له������ا، واأن ت�ستب������د الأ

التي تقوم على الت�سوير والديكور واملو�سيقا 

بالن�س نف�سه، ول جرم يف اأن تذوب يف هذه 

اللعب������ة �سورة املوؤلف املب������دع لتح�سل حمله 

)25(
ذات وظيفية فنية.

دبي هو  اإن العمل التلفزي������وين للن�س الأ

نها  نها اإعادة اإب������داع، ولأ )خيانة مبدع������ة لأ

حالت اللغوية  ت�سع العمل يف ن�سق م������ن الإ

نها  والفنية مل ير�سد له اأ�ساًل، وهى مبدعة لأ

متنح العم������ل واقعاً جديداً وذل������ك باإعداد، 

أو�سع،  مبزاولة ح������وار اأدبي جديد مع جهود ا

نه������ا تغنيه ل بخلود، فقط بل بوجود اآخر  ولأ

معه. اإن كل عمل دخل ال�سا�سة ال�سغرية كان 

خيان������ة مبدعة ت�سمح للدال ب������اأن يدل على 

�سلي  �سيء ما حتى حني ي�سب������ح املدلول الأ

 
)26(

غري قابل للدللة(.

دب ل يق������وم بنق������ل الواق������ع  واإذا كان الأ

نق������اًل فوتوغرافياً حتى لو كان������ت الكتابات 

أك������رث واقعية، ف������اإن ال�سخ�سي������ة يف الرواية  ا
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تبق������ى يف حدود ما يوؤلف من جمل ت�سنعها، 

أو تل������ك التي و�سعها املوؤل������ف على ل�سانها.  ا

أو كائن من  فال�سخ�سي������ة الروائية م������ن ورق ا

ورق اإن �س������ح التعبري بينم������ا هي يف ال�سا�سة 

ال�سغرية �سخ�سية قريبة من الواقع اإىل حد 

بعيد وموؤثر.

ثقافة �ل�سورة

لكرونية تلف  ثقافة ال�سورة والبالغة الإ

الكون من خالل تغطيته ب�سبكاتها املتعاظمة، 

خالقة فر�ساً غري م�سبوقة يف تاريخ الب�رية 

ووا�سع������ة العامل ب������ني ي������دي امل�ستقبلية، اإل 

أنه������ا حتمل حتديات متعاظم������ة بقدر قوتها  ا

التكنولوجي������ة وتغطيتها ال�سمولية من خالل 

اخليارات التي تروج لها، وهي خيارات تتقنع 

خبار،  قن������اع والإ بقن������اع الرباءة والت�سلية والإ

وه������ي ثقافة تتو�س������ل لغة جدي������دة واأبجدية 

جديدة هما لغة ال�سورة واأبجدية احلوا�س، 

مما ي������كاد ي�سكل قطيعة فعلي������ة مع الثقافة 

املكتوبة وعقالنيتها.)27(

وال�سورة املرئية مر�سحة اإىل احتالل دور 

أو مل ت�سيطر  متعاظ������م يف �سناعة هذا العامل، ا

راهن������اً على �سناع������ة الروؤ�س������اء..؟ الروؤ�ساء 

منتج������ات ال�سورة، اإن هذه الثقافة اجلديدة 

مبا تتمتع به م������ن قدرات تكنولوجية خارقة 

ومتعاظم������ة يف �رعة تطوره������ا مر�سحة اأن 

)28(
تهيمن كلياً على �سناعة املوافقة للكبار.

اإن هدف حرب املعلومات هو اإعادة ت�سكيل 

اإرادة �سعب اآخر، ع������ن طريق تقييد ت�سوره 

للواق������ع، ويعتقد اأحد اخلرباء الع�سكريني يف 

املو�سوع اإن النت�سار يف حرب املعلومات هو 

اأن جترب العدد على اأن يفكر كي تريد.

ويلخ�س مريلوبونتي الفيل�سوف الفرن�سي 

هذا املو�س������وع حيث يق������ول: »اإن ا�ستق�ساء 

الالمعقول ودجمه يف عقل مو�سع ميثل مهمة 

)29(
هذا القرن«.

اإننا راهناً ندخل ع�ر التقنيات الرقمية 

يف معاجلة املعلومات وتو�سيلها، حيث حتول 

أن������واع البث ال�سوت������ي وال�سوري اإىل  جميع ا

�سارات  أرق������ام معاجلة حا�سوبي������اً ت�سغط الإ ا

ر�سال، اإذ ميكن ا�ستخدام  وت�ساعف حجم الإ

خط واحد م������ن بث التلفزي������ون، واملكاملات 

الهاتفي������ة والدخول اإىل قواعد املعلومات مع 

توف������ري الو�سوح العايل والدق������ة يف ال�سوت 

وال�س������ورة وال�سا�سة متع������ددة النوافذ، ولقد 

أتاحت هذه التكنولوجي������ا راهناً اإنتاج جهاز  ا

�سغري بحجم الك������ف الب�رية يحمل يف اليد 

ويق������وم بوظائف متع������ددة: ا�ستقب������ال البث 

ذاعي والتلفزي������وين واإر�سال الفاك�س عرب  الإ

القمر ال�سناع������ي، وميكن و�سله باحلا�سوب 

وقواعد املعلوم������ات لبث الن�سو�س والر�سوم 

واخلرائط وال�سور امللونة واأفالم الفيديو.. 

ويت�ساءل اأحد اخلرباء حول ال�سم الذي ميكن 
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اإطالقه على جهاز من هذا النوع يتجاوز كاًل 

من الفاك�س والتلف������ون والتلفزيون والفيديو 

والكمبيوتر والراديو اإذ يجمعها كلها.

لكرونية تاأتي كي تعزز  وهذه البالغة الإ

وت�ساعف بالغة ال�سورة املرئية التقليدية، 

والت������ي اأ�سبح معروفاً م������دى ا�ستخدامها يف 

لوان،  عالم: موؤثرات ال�سوت املج�سم والأ الإ

وتقني������ات التكثي������ف والتكب������ري والت�سغ������ري 

نزال واخلرج والت�سل�سل،  والدمج والفرز والإ

اإىل هن������اك من تقنيات اإخ������راج وهي تتو�سل 

كل مب������ادئ التاأثري احلديث������ة يف علوم نف�س 

دراك. هذه  احلوا�س وال�ستقبال احل�سي والإ

البالغة ل ميك������ن امل�ساه������د اإل ال�ست�سالم 

ملتعها العديدة وبالتايل تاأثريها ال�ريح منه 

تي والالحق. واخلفي، املبا�ر واملداور، الآ

كم������ا اأن القن������وات الف�سائي������ة التجارية 

اململوكة لل�������ركات التجاري������ة الكربى تقوم 

بعملي������ة القولب������ة من خ������الل تر�سيخ منوذج 

ن�س������ان املتمثل ملعاي������ري وتوجهات اقت�ساد  الإ

 .T.shirt ال�سوق اجلين������ز وال� تي �س������ريت

حذي������ة �سبه الريا�سي������ة وق�سات ال�سعر،  والأ

الدي�سك������و  املو�س������ات، ومو�سيق������ى  واتّب������اع 

ومو�ساتها، وجنوم الغناء والرق�س والوجبات 

وبيت������زا وهمربغر..  ال�ريع������ة ماكدونال������د 

أ�سا�س������ي من مالمح  والبيب�س������ي كلها مكون ا

و�سمات �سورة ال�سباب.

اإننا ب������اإزاء �سلطة اإعالمي������ة متثل موقع 

ال�س������دارة يف مرجعيتها، وله������ذا وامل�ساهد 

مييل عفوياً اإىل متابع������ة ما تبثه هذه القناة 

فيم������ا يهمه م������ن ق�سايا، لح������ظ مثاًل امليل 

التلقائي اإىل م�ساهدة املحطات الدولية حني 

نريد متابعة حدث عامل������ي، اأو حتى اإقليمي 

أ�س������اً اإىل املوقع الذي  عاجل، اإنن������ا نذهب را

نعتقده اأكرث م�سداقية.

اإن   
)30(

جيم�س������ون: فريدري������ك  يق������ول 

ع������الم املرتبط بظهور  أب������رز �سمات الإ اأحد ا

أ�سمالي������ة ال�ستهالكية متعددة القوميات  الرا

هي اختف������اء التاريخ، فالنظ������ام الجتماعي 

أ يفقد �سيئاً ف�سيئ������اً قدرته على  باأكمله ب������دا

الحتف������اظ مبا�سيه هو ذات������ه، اإنه يعي�س يف 

أبدي، املا�سي القريب ي�سبح تاريخاً  حا�ر ا

بعيداً مما يطم�س املرجعي������ات الجتماعية 

ع������الم  لتق������وم �سوى بقتل  وكاأن و�سائ������ل الإ

خبار. الأ

خب������ار )من مثل  ول ن������كاد يف ن�رات الأ

ح������ال CNN( ن�سل اإىل نهاي������ة الن�رة اإل 

أولها، ل وق������ت للتفكري  ويكون ق������د ط������وي ا

والتحلي������ل والتب�������ر وال�ستيع������اب وبالتايل 

اتخ������اذ املواقف. انطباع������ات تراكب بدون 

وقت كاف لل�سغل عليها.

عالنات(  اإن �سيكولوجية بيع الأحالم )الإ

ودغدغة امل�ساعر، اإثارة الرغبات، من خالل 
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أ�سكال الربط ما بني ال�سلعة وال�سحة  خمتلف ا

أو ال�سباب اأو اخلطوة.  أو اجل������اه، ا واجلمال ا

أو املغام������رة اأمر مما ل ت�سه������ل مقاومته بل  ا

طفال  اإنه يوؤثر على امل�ساهد وخا�سة فئة الأ

وال�سباب واملراهقني وترى رابطة علم النف�س 

مريك������ي A.R.A املعروف������ة بر�سانته������ا  الأ

مريكي حني ي�سل اإىل  العلمي������ة اأن الطفل الأ

نهاية املرحلة البتدائية يكون قد راأى 8000 

حال������ة اغتي������ال، و 100000 اعت������داء عنيف 

مبعدل 3 �ساعات م�ساهدة يومياً.

وهو اأمر ي�ستدعي الهتمام، ولكن يبدو 

اأن املو�س������وع مي�س������ي يف داخلنا ب������ل ي�سبح 

خبزن������ا اليومي، وع������ادة مدفعة يف اأنك بعد 

دخولك املن������زل، يكون اأول �سيء تقوم به هو 

و�سل جهاز التلفاز.

�لفرق بني �لكلمة و�ل�سورة

أداة املب������دع،  واإذا كان������ت الكلم������ة ه������ي ا

ن الكلمة  أداة الفنان، فذلك لأ وال�سورة هي ا

تنتمي وجودياً ومعرفياً اإىل )نظام دال( وهذا 

أل������ف مع جمموعة من الدوال يطلق  الدال يتا

آلي������ة تفك������ري اأي )مقارنة وحكم  يف الذه������ن ا

وا�ستخال�������س( بينما ال�س������ورة التي يحملها 

أق������رب اإىل احل�سا�سية ومقولتها،  التلفزيون ا

امل������كان والزمان. يف ح������ني اأن الكلمة اأقرب 

اإىل نظام الذهن، الذي يعمل على ا�ستخدام 

قوانني عقلية ومنطقي������ة )الهوية– الكمية- 

العلمية- الكيفية- العالقات.. اإلخ( ال�سورة 

ألوانه������ا الزاهية ل تتطلب جمهوداً  ببهائها وا

كبرياً يف التلقي خ������ارج جمهود الركيز على 

الت�سل�س������ل الزم������اين واملكاين، اإنه������ا جذابة 

مغرية توحي بال�سرخاء والتلقي، ور�سالتها 

مت�سمنة فيها.

والكلم������ة تتطل������ب قدراً م������ن العناء، من 

حيث متوالي������ة الكلمات التي تتطلب تفكيك 

العالق������ات القائمة بني الكلم������ات، فالكلمة 

تق������دم نف�سه������ا على هيئة �سل�سل������ة متالحقة 

م������ن ال�سوتيات ولذلك يك������ون وقع ال�سورة 

أداة تعبئة وحفز،  اأقوى. فاإذا كانت الكلمات ا

كرب؟ اإما على  فالتلفزيون الي������وم املحر�س الأ

الثورة: )مثال روماني������ا( اأو على ال�ستهالك 

داة الكربى للتخدير ال�سيا�سي  أو الأ واملتع������ة، ا

أو ناف������ذة للثقافة والفن  يف كل بق������اع العامل، ا

دب، اإن م������ن ميتلك اليوم �سلطة ال�سورة  والأ

�سي�سب������ح دون منازع مالك ال�سلطة كما قال 

ومنذ اخراع التلفزيون 
 )31(

)ريجي�س دوبريه(

وال�سينما وتطور الو�سائل ال�سمعية والب�رية 

أ يتبل������ور نوع من ال�راع ب������ني الثقافتني  بدا

املتباينت������ني: ثقافة الكلم������ة وثقافة ال�سورة. 

ثقافة الكلمة: هي ثقافة النخبة وثقافة العقل 

أما ثقاف������ة ال�سورة: فه������ي ثقافة اجلمهور  ا

أنها  والعمود الفقري للثقافة اجلمهورية كما ا

دراك  ثقافة الوجدان والنفعال والغرائز والإ
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الب�ري، وحتاول ال�سا�سة ال�سغرية خا�سة، 

عالم عامة، اجلمع بني الثقافتني،  وو�سائل الإ

أو تطعيم ثقافة ال�سورة بلقاحات من ثقافة  ا

أنها  الكلمة. واحلقيق������ة اإن ال�سورة توهمنا ا

ه������ي الواقع العيني ذاته، هذا العامل: بخدعة 

خادع، يدخل اإلينا يف بيوتنا يف �سميمنا، يف 

عقر دارنا، بل يف غرفة نومنا.

ول تكتفي ال�سورة باأنها توحي لنا باأنها 

هي الواقع احل������ق؟ واأن الواقع احلق ليعدو 

اأن يك������ون هباء و�سدمي������اً بالقيا�س اإليها، ول 

تكتفي بتحويل ذاتها اإىل اأقنوم مرجعي يحمل 

دللته يف ذاته، ل بل بالقيا�س اإىل �سيء اآخر، 

ول تكتفي برباعة النتقال اإلينا والت�رب اإىل 

بيوتن������ا وال�ستقرار يف �سبكيتنا، بل اإنها على 

امل�ستوى املعريف تخدعن������ا عندما توحي لنا 

أنها هي العلم عينه، واملعرفة عينها والثقافة  ا

ذاتها.

اإن طغيان ال�سورة يف الثقافة اجلماهريية 

املعا�رة هو طغي������ان ال�سكل على امل�سمون، 

أ�سكال  فالثقافة التي تفر�سها ال�سورة ثقافة ا

ورم������وز، ثقافة �سطوح اأ�سبحت اأعماقاً، اإنها 

ثقافة ثناي������ا انب�سطت وبواط������ن متظهرت، 

واأعم������اق ت�سطحت، وهي ثقاف������ة مبجملها 

تختلف نوعياً عن ثقافة الكلمة.

دبي �لتلفزيوين و�مل�ساهد �لعمل �لأ

أدب������ي -تبث������ه ال�سا�سة-  ب������ني اأي عم������ل ا

وامل�ساه������د، عالقة ا�سته������اء متبادل، والن�س 

الناجح هو الذي مينح امل�ساهد حتقيق املتعة 

عم������ال التي قدمت  مع الفائ������دة ومع اأن الأ

دباء  عل������ى ال�سا�سة كانت لكبار الكت������اب والأ

أن الن�������س التلفزي������وين كان جمزرة معلنة  اإل ا

باإعدام اخلالب������ة واخلداع تف�سريات م�سللة 

دب، وت�سدل احلجب على  تذه������ب ببه������اء الأ

بدي، واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك م�سكلة  ح�سوره الأ

الت�سخي������م الن�س������ي التلفزي������وين التي هي 

لي�ست يف �سال������ح الن�س، والتي �ستكون على 

ح�ساب خيوط اأخرى يف الن�س، وكذلك مزج 

الوهم بالواقع، والزي������ف بال�سدق، والبهرج 

أننا ف�سلنا اللغة عن  �سالة، اإ�ساف������ة اإىل ا بالأ

أ�سد �سجباً.  ن ما تتعر�س له اللغة هو ا الن�س لأ

فه������ل ا�ستطاعت الكامريا اأن تنقل اإىل العمل 

الدرامي روؤية الكاتب؟ واإىل اأي حد ي�ستطيع 

املخ������رج اأن يطابق ما ب������ني الق�سة املكتوبة 

ديب نف�سه  والق�سة املتلفزة؟.. وهل يجد الأ

يف العمل التلفزيوين؟

بداي������ة: يجب اأن نعرف اأن متعة القراءة 

نها ت�سم التمتع  ل ي�ساهيها �سيء يف العامل لأ

بجمالي������ات اللغ������ة، والتمت������ع بالتخيل الذي 

زمنة  يراف������ق القراءة من ال�سخ�سي������ات، والأ

مكنة.. اأما يف التلفزيون فاإنه يلغي متعة  والأ
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التخي������ل لدى املتفرج، ويلغ������ي تلك امل�ساركة 

احل�سي������ة الوجدانية بني الكات������ب والقارئ، 

واإن ه������ذا التدخ������ل ال�سافر م������ن قبل كاتب 

دبي،  ال�سيناريو واملخرج واملنتج يف الن�س الأ

يعّد اإلغاء له، وهو على ح�ساب فردية واإبداع 

بداعي يف الكتابات  ن العم������ل الإ الكات������ب، لأ

دبية �سيغة فردية، بينما هو يف التلفزيون  الأ

�سيغ������ة جماعية. لهذا كان ل بد من الف�سل 

ب������ني احلقل������ني، ب������ل اإن هناك فروق������اً بني 

)32(
الكتابتني.

اإن الثقافة البعدية التي يقدمها التلفزيون 

ت�سع������ى لك�������ر احلاجز بني الرم������ز والواقع 

والدعاء بدم������ج التفافة والف������ن يف احلياة 

خفاء القيم اجلمالية مع  اليومية، وبدعوة لإ

احلياة اليومية يجري الركيز على التاأثريات 

الفورية وزي������ادة اجلرعة احل�سي������ة، وذوبان 

العالقات وال�سور، واختالط الرموز، وكلها 

دلئ������ل على انت�س������ار الثقاف������ة ال�ستهالكية 

للعم������ق، وهذا كل������ه نتيجة لنع������دام املعايري 

نتاج التلفزيوين الذي يغلب عليه  الدقيقة لالإ

الطاب������ع التجاري. فكم م������ن اأعمال درامية 

متدني������ة فر�س������ت لتحقق ربح������اً مادياً على 

)33(
ح�ساب النوعية.

ولق������د اعت������ذر الروائي ال�س������وري وليد 

اإخال�س������ي عن �رح م�سم������ون روايته )بيت 

اخللد( يف ندوة عقدت يف فرع احتاد الكّتاب 

الع������رب يف حلب ملناق�سته������ا عندما هاجمه 

قارئ متحم�س قائ������اًل: -اإنك �سّوهت �سورة 

أكثم احللبي( بطل الرواية  املنا�سل الثوري )ا

فجعلت������ه يدفن نف�سه يف ق������رب �سيده بيديه- 

اأج������اب الروائي باأنه مل ي�سع اإىل ت�سويه �سورة 

أكثم(، كما  اأحد ول ي�ستطيع اأن يف�ر �سلوك )ا

أنه ل يرف�س ول يقبل راأي القارئ الذي قد  ا

يكون م�سيباً اأو ل يكون.

اإن عالق������ة امل�ساه������دة �ستحتم اختالف 

امل�ساهدي������ن اأمام الن�س وم������ن خالل قراءة 

ك������رث م������ن /600/ ق������ارئ انتهى  روايت������ني لأ

أ  الباحث ر�سيد بن حدو اأن نف�س الرواية تقرا

بعدة ط������رق خمتلفة، وهذا يوؤك������د اأن القراء 

أو يعيدون كتابة  أنف�سهم وب�س������كل ما يكتبون ا ا

الرواية املق������روءة، بحيث اإن ما ي�ستخل�سونه 

من الرواية وما يفعلونه بها ل يتوقفان على 

ن�س الرواية بقدر م������ا يتوقف على بنياتهم 

)34(
يديولوحية اخلا�سة. النف�سية والأ

دبي وهو  فم������اذا �سيح�س������ل للن�������س الأ

يواج������ه عملية انحراف ع������ن املعنى اجلاهز 

للن�س و�سوف يدخل لعبة املخرج التي حتقق 

أو لعبة  أو لعبة املفاجاأة، ا ل������ه: لعبة النتظار، ا

اخليبة.

دبية املقّدمة عرب ال�سا�سة  اإن الن�سو�س الأ

أية قرابة وا�سحة بينها وبني  مل تك������ن لتحمل ا

املوؤلف. فلم ت�ستط������ع الدخول اإىل جغرافية 
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مكانيات  الن�س ال�ريعة حي������ث تكمن كل الإ

منتظرة من يحققها.

دبي  خ�سائ���ر �لف�سح���ى يف �خلط���اب �لأ

�لتلفزيوين

ل منل������ك اإل اأن نعرف ب������اأن الف�سحى 

منيت بخ�سائ������ر متالحقة منذ دخول التلفاز 

اإىل املنطقة العربي������ة يف اخلم�سينيات.. بل 

اإن تل������ك اخل�سائ������ر تع������ود اإىل الثالثينيات، 

ذاعة امل�سموعة، التي  الت������ي �سهدت دخول الإ

أ التلفزيون  بداأت يف م�ر ع������ام 1934 وبدا

ة ق�سرية من  ال�سوري بثَّه عام 1960 بعد مدَّ

بث التلفزيون امل�ري، ويف فرة متقاربة يف 

ح������دود ال�ستينيات كانت املحط������ات العربية 

با�ستثناء ال�سعودية واليمن اللتني تاأخر بثهما 

�سباب دينية تنت�ر بوت������رية مت�سارعة دون  لأ

اأن يك������ون هناك اأي ا�ستع������داد براجمي لتلك 

ال�ساعات الطوال التي بداأت باملواد املرجمة 

ث������م بامل������واد العامي������ة امل�سلوق������ة على عجل 

لتلبية حاج������ة جمهور مل ي������درك اإل متاأخراً 

خطار الت������ي اأحاط������ت باللغة من  حج������م الأ

 ونعتقد اأن 
)35(

جراء ا�ستخدام ذل������ك اجلهاز

ال�راع بني الف�سح������ى والعامية �سيخت�ر، 

التلفاز، وعلى �سا�ست������ه ال�سغرية ذات الفعل 

الكبري يتقرر م�سري اللغة و�سكلها، وامل�سارات 

امل�ستقبلي������ة التي �ستتخذه������ا لتواكب الع�ر 

وعلومه وخمرعاته وتقنياته املعقدة.

دب، مثلما اأن احلجر  اإن اللغة م������ادة الأ

لوان مادة الر�سم،  والربونز مادة النحت، والأ

�س������وات مادة املو�سيقى، وكون اللغة مادة  والأ

دب مادة اللغة  دب ل يعن������ى بح������ال اأن الأ الأ

فاحلجر م������ادة التمثال لك������ن التمثال لي�س 

جمرد حجر!.. ومن العبث اأن نعّرف التمثال 

أنه ج�سد حجري. ا

اإن اللغ������ة لي�س������ت فارغة م������ن اأي معنى 

أنها حتتوي على ركام تراث ثقايف هو  بحيث ا

روؤية املجموعة املتكلمة للعامل، اإنها كما يقول 

)36(
)ميخائيل باختني(: م�سكن ح�ساري.

واإذا م������ا حاولنا و�س������ع متييزات بني كل 

مر �سيزداد  دب فاإن الأ من اللغة اليومية والأ

ن اللغة اليومي������ة هي بوؤرة  تعقيداً، ذل������ك لأ

منوعات �سدي������دة الختالف والتي تت�سمن: 

لغات احلرفي������ني ولكل منه������ا خ�سو�سيتها 

دب  أي������ن تكمن خا�سي������ة الأ ومميزاته������ا.. فا

دبية من كل هذا؟ والتي هي ذات  واللغ������ة الأ

طبيعة جمالية.

أنن������ا يج������ب اأن نع������رف اأن عملية  كم������ا ا

أو  دبية ق������د توقفت ا جن������اب يف لغتن������ا الأ الإ

كادت مدى ق������رون، ومل يتح�سن و�سعها كثرياً 

اليوم ونحن ن�ستع������د لدخول القرن احلادي 

والع�ري������ن، خالف������اً ملا يج������ري وظل يجري 

عل������ى اجلبهة العامية، فالعامة مل تتوقف عن 

بداع. ول �سك اأن ياأ�س املبدعني  جناب والإ الإ
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دبية  أنواعهم الأ أدبائنا على اخت������الف ا م������ن ا

من اعراف الهيئات الر�سمية من مواليدهم 

حجام عن املخاطرة  أثر كبري يف الإ اجلدد له ا

عالن عن ولدتها حتى ل يتهموا باإجناب  بالإ

مواليد غ������ري �رعيني، فظل������ت كتاباتهم يف 

من������اأى عن هذه املجازفة، التي قد تنتهي اإىل 

و�سعهم يف احلجر ال�سحي، غري اأن التلفاز 

آبه باملوؤ�س�سات  ا�ستطاع اأن ي�سق الطريق غري ا

الر�سمية اللغوية فاأف�سد يف ب�سعة اأعوام ما 

دب وطورت������ه ال�سحافة على مدار  أ�س�سه الأ ا

أنه حول اجتاه الريح  . كما ا
)37(

ع�رات ال�سنني

ل�سالح العاميات تاركاً الف�سحى بكل جاللها 

وغناها مادة للتن������در يف م�سل�سالت العامية 

واإنه ملن املوؤ�س������ف اأن ال�سلطات امل�سوؤولة عن 

نتاج التلفزيوين قد و�سعت عدة لوائح من  الإ

املحظورات مل يكن بينه������ا ما مينع ا�ستخدام 

العامية يف براجمه وم�سل�سالته.

اإن ر�س������د م�س������رية ن�سف ق������رن من لغة 

التلفاز عملي������ة غري مث������رية ول متاحة فقد 

نت������اج التلفزي������وين ث������ورة كربى يف  �سه������د الإ

خرية وتزايد عدد كتاب الكتابة  ال�سن������وات الأ

الدرامية التلفزيونية ومن هوؤلء من هو قادم 

دبي وخا�سة الرواية والق�سة  نت������اج الأ من الإ

وامل�رحية.

أو  أو املمثل ا اإ�سافة اإىل ظاهرة املخ������رج ا

أو املذي������ع الذي ذه������ب اإىل ممار�سة  املنت������ج ا

الكتاب������ة التلفزيوني������ة مم������ا يجعله������م اليوم 

يفوق������ون اأعداد ال�سع������راء وذلك بلغة عامية 

م�ساي������رة ملتطلبات التلف������از، فهل الف�سحى 

عاج������زة عن اإيجاد املقاب������ل املنا�سب لكل ما 

ألفاظ؟(.. وهل معظم  يف العامية من معان وا

م������ا يف العامية عام������ي؟. اأم معظمه ف�سيح 

ح������رف بع�س التحريف ورمبا مل يحرف على 

ألي�س من اجلدير بالف�سحى اأن  طالق؟.. ا الإ

ألفاظاً ل جتد الف�سحى  ت�ستعري من العامية ا

مقاب������اًل له������ا يف معاجمه������ا العدي������دة؟. ما 

�روط هذه ال�ستعارة؟ وما حدودها؟ وكيف 

تتحق������ق؟ ومن يعطيها اعراف������اً يف النهاية، 

و�سهادة باأنها انتقلت من درك العامية لتنعم 

يف رغ������د الف�سح������ى؟ ل������و كان �سحيحاً اأن 

دب الذي ت�ستخدم فيه اللهجة اأدب عربي  الأ

لكان �سحيح������اً تبعاً لذلك اأن ما هو مكتوب 

باللهج������ة امل�ري������ة اأدب عرب������ي، واملكتوب 

باللهج������ة اخلليجية اأدب عرب������ي، واملكتوب 

باللهجة املغربية اأدب عربي.

أدب������اً عربي������اً ما ل  لك������ن! كيف يك������ون ا

أه عربي م������ا مل تكن هذه  ي�ستطي������ع اأن يق������را

أدبياً اجتمعت فيه  لهجته، ولنفر�������س عماًل ا

�سخ�سي������ات من مناطق عربي������ة، اأفنتوقع اأن 

يكتب بعدد م������ن اللهجات ي�ساوي عدد هذه 

أن������ه اأ�سيف اإىل  ال�سخ�سي������ات، بل لنفر�س ا

هوؤلء �سيف اإجنلي������زي واآخر فرن�سي واآخر 
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أمل������اين ونت�س������ور ماذا ميك������ن اأن يكون عليه  ا

مر حد املهزلة. احلال. األ يبلغ الأ

أه������م مع�سل������ة تواجهنا يف   ل �س������ك اأن ا

ال�سا�س������ة ال�سغ������رية -ونحن نح������اول اإقامة 

ج�ر جوي ي�سل ب������ني الف�سحى والعامية- 

وىل بالغذاء والك�س������اء وتوفري اخليام  مل������د الأ

يوائه������ا وحمايته������ا، وهي تواجه  الكافي������ة لإ

عا�سف������ة احل�سارة، هي اأزمة الثقة بالعامية 

خر اأزمة  م������ن جان������ب، تقابلها باجلان������ب الآ

الهالة م������ن القد�سية القاتلة التي نحيط بها 

معاجمنا فنحر�س عليها حر�ساً مينعها من 

التنف�������س والت�سال بالع������امل اخلارجي ولكن 

زم������ة ل تتوق������ف عند فتح احل������دود بني  الأ

الف�سح������ى والعامية فهن������اك حدود ح�سينة 

اأخرى بني الف�سحى والف�سحى.

اإن انحياز ه������ذا املعلم اجلديد )التلفاز( 

أ�سكال الف�سحى �سوف يحدد لغة  ل�سكل من ا

القرن القادم الذي يقرب بخطا �ريعة، دون 

اأن يكون عند العامل������ني يف احلقلني اللغوي 

حداث نقلة  أية خطط جاهزة لإ عالمي ا والإ

هامة حترف امل�سار من حقب �سيادة العامية 

فالم وامل�سل�سالت اإىل �سيادة اللغة  يف لغة الأ

املب�سط������ة التي تاأخذ من ر�ساقة العامية دون 

اأن تخ�ر من الف�سيح، وهذا ما يطلق عليه 

اللغة الو�سيطة.

�للغة �لو�سيطة

بداعي������ة خ�سو�سياته������ا الت������ي  للّغ������ة الإ

متيزه������ا عن اللغ������ة العادية، للّغ������ة ال�سعرية 

جمالي������ة، وهذه اجلمالي������ة لي�ست اعتباطية 

، بل هناك مقايي�س 
)38(

ومن حم�س ال�سدفة 

يتم نهجها و�سور تعبريية ي�ستعملها ال�ساعر 

عندن������ا ال�سطر الث������اين لل�ساعر ب������در �ساكر 

أن�سودة املطر )عيناك  ال�سياب من ق�سي������دة ا

غابت������ا نخيل �ساعة ال�سحر( اإن �ساعرية هذا 

البيت تاأتي انطالقاً من تلك ال�سورة )عيناك 

غابت������ا نخيل( ويف ذلك خ������رق للقانون العام 

الذي تعرفه )العي������ون لي�ست غابات( تبتدئ 

الواقع������ة ال�سعرية م������ن اللحظة التي �سارت 

فيه������ا )عيناك غابت������ا نخيل( هن������اك خرق 

لقانون اللغة وهو وحده الذي يزود ال�سعرية 

مبو�سوعها احلقيقي.

قد تكون مثل ه������ذه اللغة الو�سيطة عبئاً 

ثقياًل على الكاتب واملمثل معاً، ولكن مزيداً 

م������ن اجلهد �سيعن������ي املزيد م������ن امل�ستمعني 

وامل�ساهدي������ن، واملزي������د م������ن الق������راب من 

أو تكاد  العربية املوحدة التي تلغى مع الزمن ا

الفوارق القاتلة بني الف�سحى والعامية وبني 

العامية وبقية عامي������ات هذه اللغة من جهة 

اأخرى.

رمبا كانت الع������ودة بتمثيلياتنا واأفالمنا 

م������ن الف�سح������ى �رب������اً م������ن امل�ستحيل من 
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وجه������ة نظر اجليل الذي ول������د على العامية 

ح�سان واقعيتها  وغذاه لبانها، وا�ست�سل������م لأ

ودفئه������ا، ولكن هذه العودة تب������دو م�ستحيلة 

يف نظ������ر اجليل ال������ذي �سين�ساأ عل������ى �سماع 

اللغة الو�سيطة باأعماله������ا املذاعة واملتلفزة، 

نه������ا �ستكون لغته هو يف ذل������ك الوقت. اإن  لأ

جي������ل التلفاز قد اأخ������ذ يتخل�س وب�سكل غري 

اإرادي من العاميات التي ت�ستخدمها و�سائل 

ع������الم والت�س������ال الف�سائ������ي. اإن اجليل  الإ

العربي ال�ساعد، جيل القن������وات الف�سائية 

وال�سحف اليومي������ة الوا�سعة النت�سار يح�س 

أنه مطالب باإعادة �سياغة لغة حديثه  اليوم ا

اليومي و�سينمو يف نف�سه �سيئاً ف�سيئاً ال�سعور 

بالغربة التي ق������د ت�سل خالل عقد اإىل حد 

ال�سدمة وعدم التوازن وهو ي�ستمع اإىل نتاج 

أو تلفازي بلغة قطرية حملية )39(،  �سينمائي ا

عل������ى اأن هذه اللغة الو�سيط������ة ل بد لها من 

�سوابط تتمثل يف:

أبنية الف�سحى. - تطابق بنائها مع ا

أو املجازية التي  - ق������وة ال�سحنة البيانية ا

حتملها.

- تطابق حروفها مع حروف العربية.

- ما حتمله من اأ�سول عربية ترجح بها 

أو املعرب. عن املوّلد ا

- الكرثة الن�سبية لعدد الناطقني بها.

لفاظ على  - ع������دم القت�سار باختيار الأ

ما ل بديل له يف املعجم والتجاوز اإىل املجاز 

العامي.

اإن العقب������ة الكاأداء ه������ي اإزالة احلواجز 

بني املعجم اجلديد هذا واملعاجم الر�سمية، 

واإعطاوؤها �سهادة العراف املطلوبة للدخول 

اإىل عامله������ا، اإنه������ا عقبة -كثرياً م������ا �سكلت 

حاجزاً اأمنياً حقيقي������اً- اعتادت املجامع اأن 

تقيمه ليحافظ عل������ى �سلطة لغتنا ومعناها، 

ولكن هذه ال�سلطة �سالح ذو حدين قد ينقلب 

فيه ال�سحر عل������ى ال�ساحر، فيتحول من قوة 

اإيجابية اإىل قوة �سلبية.

اإن الذهاب اإىل جم������از العامية يجب األ 

ين�سين������ا جم������از الف�سحى اجلدي������دة اأعني: 

عالم. وف�سحى ال�سعر  ف�ساحة ال�سحافة والإ

دب الق�س�سي والروائي وامل�رحي، ولعله  والأ

من اخلري العكوف على و�سع معاجم حديثة 

م�ستقلة ومتخ�س�سة يف خمتلف املو�سوعات 

)اإدارة- �سيا�س������ة- اقت�س������اد- قان������ون- علم 

اجتماع.. اإلخ( وكذل������ك و�سع معاجم مهنية 

)حدادة- جن������ارة- جلود- ن�سيج.. اإلخ( فهل 

نظ������رت جمامع اللغ������ة العربية الي������وم نظرة 

احرام وجدية ملث������ل هذه املجازات احلديثة 

فمهرته������ا بخامتها ومنحتها �سه������ادة تاأهيل 

أم اأن اعرا�ساً  لدخ������ول ح������رم الف�سح������ى؟ ا

يقت�ر على املنحوتات وامل�ستقات واملعربات 

الت������ي تقوم هي ب�سناعته������ا وتوليدها لتحل 
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جنبي والدخي������ل؟؟.. ماذا ميكن اأن  حمل الأ

يجري للغ������ة اإذا ا�ستمرت املع������اين بالتطور 

والفك������ر بالنمو واحلي������اة، وبالتغري والتو�سع 

وظلت هي على جمامعها القدمية، ل ي�سمح 

له������ا بالتطور والتو�س������ع بحجة احلفاظ على 

عذريته������ا وطهارته������ا، وهل يعد ه������ذا حقاً 

أداً ومنعاً  حفاظ������اً عليه������ا؟ اأم خنقاً له������ا ووا

م������ن التطور والنم������و وال�ستجابة اإىل احلياة 

وم�ستجداتها املتالحقة)40(.

التاريخي������ة  امل�سل�س������الت  كان������ت  واإذا 

مني للف�سحى، وقد  والدينية هي احلامل الأ

قدم منها عل������ى �سبيل املثال ل احل�ر على 

�سالمي������ة- الق�ساء  ال�سا�س������ة )الفتوحات الإ

�سالم- عمر ب������ن عبد العزيز- هارون  يف الإ

مرية ال�سماء _  الر�سيد- و�ساح اليمن- الأ

أبو القا�سم الطنبوري- ليلة �سقوط غرناطة-  ا

ولدة وابن زيدون.. اإلخ( وكان يف معظم لغة 

تلك امل�سل�سالت بع�س التقعر الذي مل يخدم 

الغر�س من تبنيها، وخارج نطاق امل�سل�سالت 

خرية  ون������ة الأ التاريخي������ة فق������د جن������ح يف الآ

م�سل�سل �س������وري ف�سيح هو )اجلوارح( وكان 

دلة التي ت�ساف  جناحه دلياًل جديداً من الأ

اإىل قابلي������ة الف�سحى املب�سط������ة يف �سياغة 

ح������وارات ل تنفر منه������ا العامة وهي احلجة 

العامة التي رفعها املنتجون التجاريون دائماً 

نتاج باللغ������ات العامية. فاإن برامج  لتربير الإ

طفال قد اأ�سابها ما اأ�ساب برامج الكبار،  الأ

فلم يت������م النتباه اإىل �������رورة تف�سيحها اإل 

يف اأواخ������ر ال�سبعينيات )املناه������ل- افتح يا 

�سم�سم- كان يا ما كان- املعارف- البوؤ�ساء- 

كان يا م������ا كان املرجم- حكاي������ات عاملية- 

بن������ك املعلوم������ات... اإلخ( وبع�������س الربامج 

خرى التي �سعى اأ�سحابها وجلّهم  الربوية الأ

كادميي������ني اإىل اإعداده������ا وتقدميها  م������ن الأ

وترجمته������ا اأحيان������اً بف�سح������ى تالئ������م فهم 

ال�سغ������ار وحتب������ب اإليهم اللغ������ة العربية من 

أل�سنة اأحب  جراء �سماعه������ا منطوقة عل������ى ا

ال�سخ�سي������ات اإليهم، وثم������ة راأي من خالل 

درا�سة قام بها الدكتور عبد الرحمن عي�سوي 

ثار النف�سية والجتماعية  ن�ر يف كت������اب )الآ

للتلفزي������ون العربي( اأجاب م������ا ن�سبتهم %63 

يجاب،  من م�ساه������دي التلفزيون اللبناين بالإ

أك������دوا اأن الف�سحى يف التلف������از توؤدي اإىل  وا

ثر يقت�ر  حت�سني القدرات اللغوية وهذا الأ

على العامل العربي وحده، بل ميتد بعد فورة 

القنوات الف�سائية اإىل العرب املهاجرين واإىل 

�سالم  الناطق������ني بالعربية الذين يربطهم بالإ

رابط اللغة فالتلفاز يزي������د ح�سيلة امل�ستمع 

م������ن الف�سحى تلقائياً ح������ني ي�ستخدمها يف 

براجمه وم�سل�سالته.

اإن ثورة الت�س������الت احلديثة من �ساأنها 

اأن تزي������ل احلواجز اجلغرافي������ة وال�سيا�سية 



دبي يف البث التلفزيوين العربي قراءة يف مكونات اخلطاب الأ

�لعــــــدد 539  �آب   1302008

والجتماعية بني متّكلمي العربية يف خمتلف 

وروبية  اأقطارها، واإن ما ت�سه������ده اللغات الأ

م������ن تطور �ري������ع بتاأثري هذه الث������ورة جدير 

يطالية  ب������اأن ينعك�س عل������ى لغتنا، فاللغ������ة الإ

مث������اًل وهي ت�سب������ه العربي������ة يف جمعها بني 

العامي������ة والف�سح������ى، ومن يق������ارن بني لغة 

اأفالمها وبراجمه������ا يف اخلم�سينيات ولغتها 

يف الت�سعيني������ات �سيدرك ب�سهولة اأن العامية 

قد تال�س������ت تقريباً يف الف�سح������ى املب�سطة 

ف������الم والربامج  وق������د حل������ت حمله������ا يف الأ

دب والثانية للحديث  وىل لالأ وامل�سل�سالت: الأ

ع������الم وللموؤث������رات واحل������وار  اليوم������ي ولالإ

فالم والربامج التلفازي������ة ال�سعبية، واإذا  والأ

ما ع������ز علينا بالن������زول للف�سحى لالقراب 

�سهل الرتفاع  بها من العامية، فلع������ل من الأ

بالعامي������ة يف اأفالمنا وم�سل�سالت والقراب 

بها م������ن الف�سحى ما اأمكن على اأن ل يفقد 

أو امل�ساهد دفء العامية وواقعيتها  امل�ستمع ا

�سوات  أ�سماء الأ وتنوع طبقات نغماتها وكرثة ا

فيها.
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عتبة �أوىل..

على �أبو�ب �رشق �أمني معلوف �ل�ساحر 

»اأمني معلوف«؛ هذا اللبناين / العربي القادم من ال�رق، يكاد يكون ظاهرة 

يف ح������ّد ذاته. ا�سم يرمز ملعان وقيم ثقافي������ة وثقافية متعددة متفجرة قاتلة. 

أبهر جمهرة القّراء �رقاً وغرب������اً باأ�سلوبه اجلميل ومفارقاته  الكاتب ال������ذي ا

وطروحاته املده�سة، ومب�رودات������ه التاريخية ومبخياله امل�سوق املرونق. وهو 

الكات������ب الذي يعي������د ن�سيج اأوا�ر وع������رى وخيوط العالق������ات املفقودة بني 

د�ب- جامعة عنابة- �جلز�ئر �أ�ستاذ �لدر��سات �لنقدية و�ملقارنة يف كلية �لآ

�لعمل �لفني: �لفنان �سادي �لعي�سمي

❁

˜

�أمني معلوف

�حل�ضار�حل�ضار�ت �لهوية وحو�لهوية وحو�ر � ئلة ضئلة ضئلة � ضملتخيل و�أ�ضملتخيل و�أ� �

❁❁

د.حفناوي بعليد.حفناوي بعلي
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ال�������رق والغرب، وكذا التاأكيد على القوا�سم 

ن�سانية؛  والعطاءات الثقافي������ة والروحية والإ

امل�سرك������ة املتع������ددة املختلف������ة / املوؤتلف������ة. 

والنتقال بها م������ن حالت ال�سدام وال�راع 

واملجابهة، اإىل املثاقفة واحلوار احل�ساري. 

اأمني معلوف كاتب عربي، يكتب بالفرن�سية. 

اأعمال������ه لق������ت الكث������ري من الهتم������ام، مبا 

تطرحه من ق�سايا كثرية تثري اإ�سكالت عامة 

�سالمي،  وعميقة؛ تخ�س الكيان العربي والإ

وت�ستثم������ر تاريخه القدمي واملعا�ر. تت�سمن 

دعوة �ريحة اإىل التعاي�س والت�سامح، وتهتم 

خاذة. ب�سحر ال�رق وبطبيعته الأ

عندما فازت رواي������ة »�سخرة طانيو�س« 

بجائ������زة غونك������ور للكات������ب العرب������ي اأمني 

معل������وف. اأ�سب������ح ثاين عربي يف������وز بجائزة 

أدبي������ة يف فرن�س������ا بعد املغرب������ي الطاهر بن  ا

جلون بروايته »ليل������ة القدر«. واأمني معلوف 

قامة  �سل، ولكنه انتقل لالإ لبناين املول������د والأ

يف فرن�سا ب�سفة دائم������ة. اأحرز �سهرة كبرية 

أو يزيد، وقام بالعديد  طوال ع�رين عام������اً ا

م������ن املهام �سفري حمبة و�سالم يف �ستني بلداً. 

ظهر له اأول كتاب يف فرن�سا بعنوان »احلروب 

ال�سليبية كما راآها العرب«. وظهرت روايته 

فريق������ي«، ونالت على الفور  وىل »ليون الإ الأ

أك������دت �سهرته كموؤلف عربي  �سهرة كبرية، وا

يكت������ب باللغة الفرن�سية. وه������ي �سهرة فاقت 

وروبيني.  بكثري �سهرة اأكرث املوؤلفني الأ

ث������م تاأتي روايت������ه الثاني������ة »�سمرقند« / 

ال�������رق، �سمرقن������د فار�ستان عم������ر اخليام 

والفلكي  والريا�س������ي  والفيل�سوف  ال�ساع������ر 

أي�ساً فار�ستان ح�سن ال�سباح  العبقري. وهي ا

أك������رث فرق الهول  موؤ�س�������س فرقة احل�سا�سني ا

أي�س������اً فار�ستان نظام امللك  والرع������ب. وهي ا

ذي الرئا�ستني والوزارتني / �ساحب الوزارة 

وال�سيف والقلم، ووا�س������ع اأركان اأول جامعة 

ال�رق،  �سمرقن������د  النظامي������ة«.  »املدر�س������ة 

يقودنا فيها معلوف اإىل رحلة عرب من�سوج من 

آ�سيا �سحرا  احلرير اإىل اأكرث مدن ال�������رق وا

وجاذبية. ويفتننا مبوهبته الفريدة يف تناول 

ه������ذه الق�سة، يقول لنا معل������وف على غرار 

أدي������روا ب�ركم اإىل �سمرقند،  ادغار اآن بو: ا

ر�������س، مزهوة فوق جميع  أ فلي�ست ملكة الأ ا

املدن، ومت�سك باأقدارها بيدها. وقد �سدرها 

برباعية على ل�سان عمر اخليام. 

وظهرت بعد ذل������ك روايته الثالثة بعنوان 

»حدائ������ق النور«، وي������روي فيها ق�سة »ماين« 

ديان،  أراد اأن يوحد الأ يراين، الذي ا امل�سلح الإ

ويجمع البوذيني واليهود وامل�سيحيني وغريهم 

خرى  أما الرواية الأ حتت ل������واء دين واحد. وا

ونعن������ي به »�سخرة طانيو�س«، تدور اأحداثها 
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يف قرية �سغ������رية بلبنان، وحتكي ق�سة �ساب 

يختفي فجاأة بع������د اأن �ساهده النا�س جال�ساً 

فوق �سخ������رة، ت�رف عل������ى الوديان املمتدة 

حتى راأ�س بريوت / البح������ر. والرواية تعترب 

رمزاً ل�سنديان لبن������ان، وقد اأهداها معلوف 

لذك������رى جربان خلي������ل ج������ربان املهاجر اإىل 

اأمريكا تكرمياً له. 

فريق������ي«، و»�سمرقند«  من������ذ »لي������ون الإ

وخ�سو�س������اً »�سخ������رة طانيو�������س« التي نال 

بف�سلها جائزة غونكور، اأ�سبح اأمني معلوف 

ينظر اإلي������ه باعتباره »ال�سيد ال�رقي«، وبعد 

ظه������ور »الهوي������ات القاتلة«، اأ�سب������ح يدعى 

أنه ه������و قبل كل  »ال�سي������د املت�سام������ح«، غري ا

�سيء عربي / اأوروبي يحلم بان�سمام ال�رق 

وروب������ي يوماً ما.  و�س������ط اإىل الحت������اد الأ الأ

اإنه روائ������ي ملحمي م�ستعد متام������اً لدخول 

امل�رح، وقد األف موؤخراً كتيباً م�رحياً. اإنه 

رجل متبح������ر يف الع�س������ور ال�رقية الغابرة 

والو�سطى واحلديثة، لكن������ه اختار اأن يكتب 

للجمي������ع. رجل يح������ارب العن�رية ويرف�س 

أي�س������اً، وامل�سكنة والتبعية اخلا�سة  البتذال ا

قوياء.  لالأ

أم������ني معلوف رجل ال�������رق والغرب  اإن ا

بي�س  ورجل امل�سيحية ال�رقية ورجل البحر الأ

املتو�سط. ميكنه اأن يجعل نادلة لندنية تبدو 

وكاأنها �سهرزاد، وي�ستطيع اأن يحول بائع حتف 

لبن������اين اإىل بطل ديكارت������ي / دونكي�سوتي / 

ال�سخ�سيتان موجودتان  ديكامريوين. هاتان 

يف روايت������ه التاريخية »رحل������ة بلد�سار«، التي 

حتكي ملحم������ة تاجر يدفعه الف�سول لل�سفر 

عرب م�سارات الق�سطنطينية وجنوة ول�سبونة 

ولن������دن، بحثاً عن كت������اب غريب، يحمل بني 

طياته اخلال�������س، يف الوقت الذي يوؤكد فيه 

الكث������ري من الطوائف الديني������ة اقراب نهاية 

الع������امل، »بلد�سار« جنوي يعي�������س بامل�رق يف 

حدود القرن ال�سابع ع�ر. 

اأمني معلوف الروائ������ي / املوؤرخ؛ يحرك 

ب�س������اط الري������ح والتاري������خ ومي������زج ال�ردي 

بال�سريي التاريخي. اأعماله تتدفق من ما�س 

�سحي������ق بعيد الغور، تن�س������اب يف متعة �رية 

�ردي������ة، ت�سن������ع م�ساهدها ولغته������ا الفنية 

الب�سيط������ة والراقية الرقيقة يف الوقت ذاته. 

يبحث يف ع�������ر ال�سخو�س الروائية، ويعيد 

حداث واإنتاج املعنى. يوؤرخ جغرافية  ت�سكيل الأ

الروح وعبقرية امل������كان، وكاأن انثيال ال�رد 

املمت������د يف ال�سفر والرحال؛ بو�سلة يعرب من 

خاللها �سدرة منتهى تاريخ الب�رية. ويوؤ�س�س 

أدبي������ات التاأم������ل« ببعده������ا الفني اجلمايل  »ا

ن�سانية  واملع������ريف؛ ال�ساربة يف عمق تراث الإ

�رقاً وغرباً. 
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عتب���ة ثانية.. �أمني 

معلوف / هوية ممزقة 

بني �جلذور و�ملنايف 

لرواي������ات  املتتب������ع 

ومنجزات اأمني معلوف، 

أنها اأقرب اإىل  يالح������ظ ا

التاريخي������ة  الرواي������ات 

الت������ي تق������راأ يف �س������وء 

بني  التفاعل  عالق������ات 

ال�������رق والغ������رب، ويف 

ظ������الل النق������د الثقايف 

املق������ارن. وكذا اهتمامه 

مب�ساألة  النظري  املنقطع 

اإنها  والنتم������اء،  الهوية 

�سا�س������ي  الأ الهاج�������س 

الذي يقف وراء كتابته، 

والفك������رة املحورية التي 

تدور حولها اأعماله. فالقا�سم امل�سرك بينها 

أ�سكاله  هو نب������ذ التع�سب والنغالق؛ ب������كل ا

الطائفية والقومية والعرقية، والنحياز اإىل 

ن�سانية امل�سركة، التي  الف�ساءات والبقاع الإ

جتمع وتوؤلف قلوب الب�ر واجلماعات، وتقيم 

أوثق العالقات والو�سائج احلميمية. اإن  بينهم ا

اأدب وفكر اأمني معلوف بهذا املعنى ال�سامي؛ 

بداعي لفكرة  هو املع������ادل املو�سوع������ي / الإ

حوار احل�سارات والثقاف������ات. وهو بالتايل 

رد بليغ عل������ى هنتجتون وكبلن������غ، واأمثالهما 

ب������دي احل�ساري  م������ن املنادي������ن بال�راع الأ

بني الب�������ر، و»ال�رق �رق والغرب الغرب«، 

الذي تتوىل ح�سمه القوة املهيمنة، ل احلوار 

والتفاعل والتكامل. 

ويف اإط������ار احلوار بني ال�������رق والغرب 

وحوار احل�سارات والثقاف������ات، يقدم اأمني 

ن�ساق النقدية  معلوف جهوده عرب جملة من الأ
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الثقافية وبالغة اخلطابات اجلمالية، وعرب 

املخيال ال�������ردي الروائي مبق������درة وكفاءة 

عالية ومميزة: يتقا�سم بطولتها رجال ون�ساء 

أو يتمزقون بني  يغادرون اأوطانهم با�ستمرار، ا

أك������رث من وط������ن، كما هي احل������ال مع املبدع  ا

نف�سه/ اأمني معلوف.  

فاأم������ني معلوف املول������ود بلبنان واملنحدر 

من عادات وتقالي������د وقيم م�رقية وعربية، 

ل يجد حرج������اً يف اكت�ساب الهوية الفرن�سية 

م. ول  الغربية، ويف الكتابة بلغة غري لغته الأ

يكف يف جمي������ع كتاباته عن دح�س الهويات 

�سالني������ة«، ويعتربه������ا »هوي������ات قاتلة«،  »الأ

والدعوة اإىل »عوملة« ثقافية واإن�سانية، تزول 

معها احلدود وال�س������دود، والعوائق الفا�سلة 

خرى القائمة  بني الب�ر بعيداً عن العوملة الأ

على الهيمنة وال�ستحواذ والقهر. فالهويات 

نها  اخلال�سة / قاتل������ة وفق تعبريه ونظره، لأ

خر للتع�سب والعن�رية والتمحور  الوجه الآ

خ������ر، ونبذ وك�ر  حول ال������ذات، واإلغ������اء الآ

�سوكته. 

يق������دم اأمني معلوف يف كتاب������ه »الهويات 

�سكالي������ات النظرية،  القاتل������ة« الكثري من الإ

أ�سلوب  التي جعلته يف هذا الكتاب يبتعد عن ا

ال�������رد واملخيال الروائي؛ اإىل املنهج الثقايف 

يف حتلي������ل اأنرثوبولوج������ي ملفه������وم الهوي������ة، 

انطالق������اً من ذاته اأولً، ث������م من وطنه لبنان 

فكار العامة حول  ثانياً، و�سولً اإىل بع�س الأ

م�ستقب������ل الهوية يف ع�ر العوملة. فقد جعل 

من حيات������ه ال�سخ�سية اأمنوذج������اً حياً ملادة 

حتليلية جعلت من كتابه هذا منظومة ثقافية 

�سجالية بامتياز. ميك������ن التاأكيد على اأن ما 

اأورده اأمني املعلوف عن حياته، ي�سكل قناعة 

را�سخة لديه حول اأهمي������ة مفهوم »الهويات 

القاتل������ة« يف تاري������خ لبنان. قد غ������ادر وطنه 

هلية التي  لبن������ان مكرها ب�سبب احل������رب الأ

جت������اوزت اخلم�سة ع�ر عام������اً اأم�ساها يف 

فرن�سا ب�س������كل دائم، وبات من ال�سعب عليه 

الع������ودة مع اأفراد عائلته مع التغيري اجلذري 

يف جم������رى حياتهم، وب�سبب احلنني اجلارف 

اأ�سدر كتابه هذا.

ي�سنف معلوف نف�سه لبنانياً وفرن�سياً يف 

آن واح������د: )كم من م������رة �ُسِئلت وعن ح�سن  ا

أعت������رب نف�سي فرن�سياً اأكرث من  نية، اإذا كنت ا

أو العك�س. وكنت اأجيب على الدوام:  لبنانياً ا

الثن������ان معاً. ولي�س  هذا م������ن باب املوازنة 

ين ل������و اأجبت بغري ذلك  ن�س������اف، بل لأ أو الإ ا

أنا عليه  لكن������ت كاذباً. اإن م������ا يجعلني م������ا ا

ولي�������س �سخ�ساً اآخر، ه������و وقويف على تخوم 

أو ث������الث، وعدد من التقاليد  بلدين ولغتني ا

الثقافية. وه������ذا بال�سبط ما يحدد هويتي. 
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فهل اأكون اأكرث اأ�سالة لو اقتطعت جزءاً مما 

 )1(
أنا عليه(.  ا

يع������د كت������اب »الهويات القاتل������ة« �رخة 

اأديب اإن�ساين مبدع؛ تاأمل كثريا ملعاناة ال�سعب 

اللبن������اين يف حرب اأهلية عبثية، ومازال يتاأمل 

له������ول املاأ�ساة الدامية الت������ي تعي�سها �سعوب 

و�سط، التي يتهددها املزيد  منطقة ال�رق الأ

م������ن احلروب امل�ستمرة؛ باأ�سكال خمتلفة منذ 

اأكرث من مئة ع������ام. فاأمني معلوف، املعروف 

ج������داً بتوا�سعه اجلم، ل يق������دم نف�سه باحثاً 

ثنيات القومية  متعّمقاً يف درا�سة م�سكالت الإ

والعرقية واملذهبية، التي تّدعي لنف�سها �سفة 

»الهويات املتمي������زة«، بل حاول فقط ت�سليط 

ال�س������وء على خماطر حت������ول الهوية املوروثة 

أداة تقاتل وت�سفيات  اإىل »هوي������ة قاتلة«، اأي ا

فكار  دموية: )اأردت فقط اإط������الق بع�س الأ

وتقدمي �سهادة، واإثارة النقا�س حول موا�سيع 

طاملا �سغلتن������ي. وقد ازداد هذا الهتمام مع 

مراقبتي للعامل ال�ساح������ر واملحري، حيث قّدر 

 )2(
يل اأن اأرى النور(. 

أم������ني معلوف م������ن عائلة تعود  ينح������در ا

بجذورها اإىل جنوب اجلزيرة العربية. فقد 

ا�ستوطنت العائلة جبل لبنان منذ زمن بعيد، 

ومنه انت�ر اأفرادها عرب هجرات متتالية اإىل 

م�ر والربازيل وكوبا وا�سراليا وغريها. كان 

اأفراد العائلة يتباهون على الدوام باأ�سولهم 

العربي������ة وبانتمائهم امل�سيح������ي، وذلك قبل 

اعتناق الغرب للم�سيحية بقرون طويلة. وكان 

لهذا النتم������اء اإىل العروبة وامل�سيحية يف اآن 

ثر الكبري يف حتديد هوية الكاتب،  واحد، الأ

التي جت������اوزت حدود امل������وروث اللبناين اإىل 

 
)3( 

العاملية.

أم������ني معل������وف بطاق������ة هوي������ة  يق������دم ا

ل�سخ�سيت������ه، فيقول: )ك������وين م�سيحياً لغته 

�سالم املقد�سة، هو  م ه������ي العربية، لغة الإ الأ

اإحدى املفارق������ات ال�سيا�سي������ة التي ر�سخت 

هويتي.. فهذه اللغة ه������ي لغة م�سركة بيننا 

تربط مع اأكرث من مليار اإن�سان يتكلمونها يف 

أو ي�ستخدمونها يف �سلواتهم  حياتهم اليومية، ا

الديني������ة. من ناحية اأخ������رى اإن انتمائي اإىل 

أو  أكان هذا النتماء دينياً عميقاً ا امل�سيحية، ا

أي�ساً رابطاً مهماً  �سو�سيولوجيا فقط، يقيم ا

بيني وبني امللياري م�سيحي تقريباً يف العامل. 

أ�سياء كثرية متيزين عن اأي م�سيحي كما عن  ا

أو اأي م�سلم، لكن يل مع كل منهم  اأي عرب������ي ا

قرابة ل ميك������ن اإنكارها، تارة دينية وفكرية 

 )4(
وتارة لغوية ثقافية(. 

»الهويات القاتل������ة« اإذن كتاب للرد على 

»ال�سيغة اللبنانية« الدميقراطية / العلمانية، 

لكن هذه ال�سيغة اللبنانية �سقطت يف حرب 
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اأهلي������ة دموية، مما ت�سبب يف ت�سويه النموذج 

الدميقراط������ي اللبناين و�س������ل قدراته. ومع 

ذلك، حني تعج������ز الدميقراطية اأحياناً عن 

ثني������ة، فلي�س هناك ما يوؤكد  حل الق�سايا الإ

على اأن الديكتاتوري������ة ت�ستطيع حلها ب�سكل 

اأف�سل. والنظام العلماين الذي ل دميقراطية 

فيه هو كارثة على الدميقراطية والعلمانية 

معا. تكم������ن امل�سكل������ة يف النحرافات التي 

جتعل من الدميقراطية ديكتاتورية، وحتويل 

النتماءات اجلماعية اإىل هويات بديلة؛ عو�س 

اأن جتمعها كلها يف هوية وطنية واحدة، تعاد 

أردنا  أك������رث �سم������ولً. )واإذا ا بلورته������ا لت�سبح ا

الق�ساء عل������ى التفاوت واملظ������امل والتوترات 

ثنية وغريها، فالهدف املنطقي  أو الإ العرقية ا

وامل�رف الوحيد، ه������و ال�سعي اإىل اأن يعامل 

أيا كانت انتماءات������ه، كمواطن  كل مواط������ن، ا

 
)5(

كامل احلقوق(. 

ميان بالهوية الفردية  وهو يبدو �سديد الإ

نا اجلماعية  ن التم�س������ك بالأ أو الذاتي������ة، لأ ا

عم������ى لها نفي ما  عل������ى قاعدة التع�سب الأ

عداها بالقوة؛ ه������ي املدخل احلقيقي لفهم 

خ������رى الت������ي حفل بها  جمي������ع املق������ولت الأ

كتابه »الهوي������ات القاتلة«. فق������د انطلق من 

حتليل لتجربت������ه اخلا�سة لتوكي������د �سدقية 

ه������ذه املقول������ة، وذلك بالركيز عل������ى اإظهار 

خ�سو�سي������ة الهوية ولي�������س �سموليتها. ورداً 

على ت�ساوؤل ذاتي ق������ال: كم �سخ�ساً ي�سرك 

معي يف هذه العنا�������ر املتناثرة التي �سكلت 

هويتي، ور�سم������ت اخلطوط العري�سة مل�سرية 

حيات������ي؟ اإنهم قالئل، اأو رمبا ل اأحد. وهذا 

أنه بف�سل  م������ا اأود الركيز عليه فع������اًل. اأي ا

كل انتم������اء من انتماءاتي ماأخوذاً على حدة، 

اأحق������ق قراب������ة مع ع������دد كبري م������ن الب�ر. 

وبف�سل هذه املعاي������ري جمتمعة اأح�سل على 

هويتي اخلا�سة، التي ل ت�سبه اأحداً. يل بع�س 

النتماءات امل�سركة مع كل كائن ب�ر، لكن ل 

اأحد يف العامل ي�ساطرين جميع انتماءاتي ول 

 )6(
حتى جزءاً منها(. 

�سا�سية  مبا اأن اللغة هي اأحد العنا�ر الأ

التي حت������دد الثقافة والهوي������ة، فاإنها تتمتع 

بتماي������ز وا�سح على باق������ي العنا�ر املكّونة 

ألف������ت النتباه اإىل ما يف اللغة  أود اأن ا له������ا. )ا

من خ�سو�سية رائعة؛ كونها يف الوقت عينه 

أداة توا�سل. فمن  عاماًل حم������دداً للهوي������ة وا

طبيع������ة الديانة اأن تك������ون ح�رية اأما اللغة 

ف������ال. فقد كتب للغ������ة اأن تبقى حمور الهوية 

الثقافي������ة، والتنوع اللغوي اأن يكون حمور كل 

تن������وع. ومن حق اأي اإن�س������ان اأن يحافظ على 

لغ������ة هويته واأن ي�ستعملها ب������كل حرية. لكن 

من املتع������ارف عليه اأن اللغ������ات مل تولد كلها 
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مت�ساوية. فكل لغة هي مبثابة حاجة طبيعية 

أم������ا التفاوت بني لغة  للتاأكي������د على الهوية. ا

خرى للغة،  واأخ������رى فياأتي من الوظيف������ة الأ

بداعي(.  وه������ي وظيفة التبادل الثق������ايف والإ

وهنا ت������ربز حاجة ملحة للحف������اظ على لغة 

الهوي������ة اخلا�س������ة دون اأن ندعه������ا تتقهقر 

لدرج������ة، يجد الذين يتكلمونها اأنهم جمربون 

أرادوا النفتاح على ما  على التخلي عنها اإذا ا

 )7(
تقدمه لهم احل�سارة املعا�رة. 

ينطلق اأمني معلوف م������ن التاأثري ال�سلبي 

ال������ذي متار�سه هوية اجلماع������ة على الهوية 

ال�سخ�سي������ة. وانطالق������اً م������ن ه������ذه املقولة 

أو العائلي  جتري حماكمته للمفه������وم القبلي ا

أو الطائف������ي لفكرة الهوي������ة، والذي ما زال  ا

�سائ������دا يف لبن������ان ويف كثري م������ن دول العامل. 

فهو ي�سجع على ت�سني������ع القتلة واملجرمني، 

نه مفه������وم موروث من نزاع������ات املا�سي.  لأ

كم������ا اأن امل�ساركني في������ه ي�ساهمون اإرادياً يف 

املاآ�س������ي التي حت������ّل بهم. فالهوي������ة املنغلقة 

خري������ن تقود اإىل جنون  عل������ى ذاتها وعلى الآ

القتل. وعندما يتحول رجل �سليم العقل اإىل 

قات������ل بني ليلة و�سحاها فه������ذا جنون. لكن 

مر باآلف بل مباليني القتلة،  عندما يتعلق الأ

وعندما تتك������رر الظاهرة من بل������د اإىل اآخر 

ديان  أتباع الأ داخ������ل ثقافات خمتلفة ول������دى ا

املختلفة، فاإن كلمة جنون ل تعود كافية. اإن 

ما ن�سميه »جنون القتل« هو نزوع اأمثالنا من 

بني الب�ر اإىل التحول اإىل قتلة ما اإن ي�سعروا 

 
)8( 

بالتهديد يطال قبيلتهم(.

يف ع�ر العوملة الذي يلّفنا جميعاً، برز 

مفهوم جديد للهوية؛ ب�سبب المتزاج الهائل 

مكان  بني اجلماع������ات الب�رية. فلم يعد بالإ

اأن يفر�������س على ملي������ارات الب�ر؛ املوزعني 

بني هويات خمتلف������ة اأن يختاروا بني التاأكيد 

ي  أو الفقدان الكامل لأ املبالغ فيه لهويتهم، ا

�سولية للهوية من  هوية. اأي بني النظ������رة الأ

جه������ة، والتحلّل من قي������ود النتماء اإىل هوية 

بعينه������ا من جه������ة اأخرى. فف������ي كل جمتمع 

متع������دد توجد قوى ب�رية حتم������ل انتماءات 

متناق�سة، وتعي�س على احلدود امل�سركة بني 

جماعات متواجهة، يق������ّدر عدد هذه القوى 

امل�سركة باملالي������ني ويتزايد با�ستمرار. وهي 

متتلك فعل اخليار احلر، والتاأثري يف جمرى 

حداث وترجيح كفة على اأخرى. وباإمكانها  الأ

اإذا ما اأح�سنت تنظيم نف�سها، اأن ت�سكل �سلة 

و�سل حقيقية وفاعلة بني خمتلف الثقافات 

ثنية والدينية، واأن تلعب دوراً  واجلماعات الإ

مهماً يف تعزيز الروابط داخل املجتمع الذي 

تعي�س فيه. 

يف ع�������ر العومل������ة والهج������رات الكثيفة 
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�سافة اإىل �سيل غري  جلماعات بكامله������ا، بالإ

منقطع من الهجرة الفردي������ة اليومية. تبدو 

م�ساألة الهوية املركبة بحاجة اإىل فهم معمق. 

فهناك مالي������ني من الب�ر يحملون جن�سيات 

أو ينتظ������رون احل�س������ول عليها  ا مزدوج������ة، 

ع�رات ال�سنني يف دني������ا الغراب، دون اأن 

تعطيهم هويتهم اجلديدة ال�سعور بال�ستقرار 

النف�س������ي، والنتماء الثق������ايف، والقدرة على 

مواجهة امل�س������كالت التي تعانيها املجتمعات 

التعددية. لذا تربز م�ساألة الهوية املحلية اأكرث 

حدة ل������دى غالبية ال������دول التي تتخوف من 

خماطر ع�ر العوملة، و�سعي القوى الفاعلة 

في������ه اإىل فر�������س هوية واح������دة على جميع 

ال�سعوب، وب�سكل ق�ري. ويتم ذلك الفر�س 

باأ�سكال اإيديولوجي������ة كاحلديث عن »القرية 

الكونية« للتعبري ع������ن عامل واحد بال حدود، 

والث������ورات العلمي������ة والتكنولوجية والثورات 

عالمية، و�س������ولً اإىل تعميم مقولة »نهاية  الإ

مريكية  التاري������خ«، ون�������ر الدميقراطي������ة الأ

أب������رز م�س������كالت  بالق������وة وغريه������ا، حي������ث ا

متفجرة. 

اإننا نعي�س ع�راً حمرياً تبدو فيه العوملة 

يف نظر الكثريين عملية امتزاج هائلة ومغنية 

للجميع. ويف الوقت نف�سه، فهي تبدو عملية 

تنميط مفقرة وتهديد يتطلب املواجهة؛ من 

اأجل احلفاظ على ثقافتنا اخلا�سة وهويتنا 

وقيمنا. تدفعنا العوملة يف حركة واحدة، نحو 

خر  واقعني متعار�سني اأحدهما مرغوب والآ

مك������روه. اأي العاملية من جهة، والتنميط من 

جهة اأخرى. وهما متداخالن لدرجة التطابق 

أم������ا احلل  حت������ى يب������دوان كطري������ق واحد. ا

مثل لدى اأمني معلوف، فيكمن يف احرام  الأ

خ�سو�سية كل ح�سارة من احل�سارات دون 

اأن تتخلى الب�رية عن و�سوح الروؤيا يف قيام 

عامل واحد موحد. ففي م������وازاة املعركة من 

اأج������ل عاملية القيم، ل بد م������ن الن�سال �سد 

يديولوجية  التنميط املقفر و�سد ال�سيطرة الإ

و�سد  عالمية،  والإ والقت�سادية  وال�سيا�سية 

جماع البليد، و�سد كل ما من �ساأنه اإ�سكات  الإ

التعبريات اللغوية والفنية والفكرية املتعددة، 

و�س������د كل ما يقودنا اإىل عامل اأحادي اجلانب 

  )9(
بدائي. 

له������ذا ال�سبب ينحاز معل������وف نحو فكرة 

الهوي������ة املركب������ة واملتحولة يف وج������ه الهوية 

ن�سان �سبيهة  املغلقة والنهائية. ويرى حياة الإ

بالطريق ال������ذي يف�سي من مكان اإىل مكان، 

ومن حلم اإىل حلم. واإذا كان البع�س ل يوافق 

الكاتب نظرته اإىل احلياة والعامل، فاإن اأحداً ل 

ن�ساين الفيا�س، ودعوته  ينكر عليه نزوعه الإ

اإىل احلري������ة والت�سامح والوئ������ام بني الب�ر. 
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ي�سكل كتاب اأمني معلوف »بدايات« ا�ستمراراً 

بداعي، وتاأكيداً  طبيعياً مل�روعه الفكري والإ

على فك������رة الهوي������ة املتاأرجح������ة دائما بني 

اجلذور واملنايف، وب������ني الر�سوخ والهتزاز. 

فالكتاب »بدايات« حماولة م�سنية لكت�ساف 

ال������ذات، ل من خالل ذاتيته������ا ال�رف، بل 

من خ������الل ال�سالل������ة والع�س������ب، والوقوف 

ولئك الذين وفروا  على امل�سائ������ر املختلفة لأ

للموؤل������ف فر�سة الوج������ود، ومنح������وه �سكله 

ولونه وفئة دمه، كما منحوه موهبة الكتابة. 

وطريقة التعبري والروؤية اإىل العامل. اإنه كتاب 

يف ال�س������رية اجلماعي������ة، ويف تق�سي املالمح 

أبناوؤها  أ�سهم ا امللحمية لل�ساللة الغاربة، التي ا

يف اإجن������از م�روعه اخلا�������س وال�سخ�سي، 

)10(
ومغامرته اخلا�سة. 

يديولوجيا  لك������ن معار�س������ة معل������وف لالإ

املغلق������ة والهوية املتقوقعة، ل يعني باأي وجه 

أو لفكرة  تنك������ره الكامل لفك������رة النتم������اء، ا

�سبح كتاب������ه »بدايات« برمته  الوطن، واإل لأ

أو ه������دف. فكتابه هذا يف  م������ن دون م�سوغ ا

الكثري من وج������ه مديح لل�سالل������ة، وانت�سار 

وىل، وينابيعها  أ�س والدم������اء الأ مل�ساق������ط الرا

�سلية. واإل فما الذي يدفع املوؤلف املقيم  الأ

يف باري�������س من������ذ ثالثة عق������ود لتج�سم عناء 

كرب  آثار عمه الأ ال�سفر اإىل هافانا، متعقب������اً ا

زّقة  غابريي������ل، ومتنقاًل ب������ني ال�س������وارع والأ

واملكتب������ات واأر�سيف ال�سح������ف، للعثور على 

اأخبار ذلك الرجل الذي ق�سى قبل اأكرث من 

ثماني������ة عقود؟ اإن ذلك اجل������زء من الرواية 

أث������ر عمه الغائب  ال������ذي يتعقب فيه معلوف ا

عرب متاه������ات العا�سم������ة الكوبي������ة، و�سولً 

أثراً بعد عني،  اإىل موؤ�س�سته التي اأ�سبح������ت ا

واإىل منزل������ه الذي حت������ول اإىل متحف، واإىل 

اجل�������ر الذي ق�سى نحب������ه فوقه يف حادثة 

�س������ري مروعة، واإىل املقربة التي دفن فيها هو 

كرث رومان�سية و�ساعرية و�سجناً يف  اجلزء الأ

 )11(
الرواية.

أم������ني معلوف من خ������الل هذا  يح������اول ا

العمل الروائي / التوثيق، الذي يوؤرخ ل�سجرة 

العائلة. وعرب تلك املجازفة اأن ينقذ اأ�سالفه 

من الع������دم املطلق، واأن يرت������ق اأو�سال ذلك 

وطان واملنايف  اجل�سد اجلماعي؛ املوزع بني الأ

والفي������ايف بكل الو�سائ������ل املمكنة. لقد حاول 

اأمني معلوف اأن ي�سدد تلك الديون املراكمة 

أ�سالفه يف ذمت������ه، وهم الذين  التي تركه������ا ا

نا�سلوا ب������داأب ماأ�ساوي لكي حتول حيواتهم 

اإليه، ولكي ميكنوه من اأن يح�سل على الكنز 

ال������ذي تركوه وراءهم قب������ل اأن يغيبوا. ولي�س 

أبلغ من تركه يتحدث بنف�سه عن املعنى  م������ن ا
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ال������ذي يقف وراء ذلك التق�سي امل�سني وراء 

م�سائر اأجداده. 

ونخل�������س من اإ�سكالي������ة الهوية والنتماء 

أنه  أم������ني معل������وف؛ اإىل ا يف �س������وء ت�س������ور ا

يخت������ار احلل الندماجي، حتت �سعار الهوية 

�سلية  وىل الأ املزدوجة، حيث متحى اللغة الأ

حموا تام������ا وت�ستبدل بلغة اأخ������رى، وت�سبح 

وىل، جمرد ترجي������ع رومانتيكي  الثقاف������ة الأ

– على حد تعبري الناق������د الثقايف عز الدين 

منا�������رة يف )الهويات والتعددي������ة اللغوية( 

– يت������م توظيفه ل�سالح فك������رة الندماج �سبه 

بدية، لكن القلق يظ������ل ي�ساحب النتماء  الأ

اجلدي������د. واإذا كانت الهوية التقليدية، متيل 

اإىل التنمي������ط، فاإن خي������ار الهوية املزدوجة، 

ميي������ل اإىل تنميط اآخر م������ن نوع اآخر، كذلك 

آليات تنميطها.  فاإن الهوية املندجمة تخرع ا

أم������ني معلوف جتربت������ه اخلا�سة مع  ويعّمم ا

هلية اللبنانية كمحايد، على جممل  احلرب الأ

مفاهيم الهوي������ة والختالف. وهو يقيم بناء 

نظرياً خاطئ������اً اأحياناً، حول حادثة معزولة، 

أن يق������دم لنا ت�ريحاً لهذه احلادثة، اأي  دون ا

أ�سبابها وتطورها وعنفها  هلي������ة وا احلرب الأ

وهمجيته������ا، فهو هنا يعرب ع������ن وجهة نظر 

 )12(
فردية خا�سة. 

يته������رب اأمني معلوف وغ������ريه من مفهوم 

امل������كان، كعن�ر م������ن عنا�������ر الهوية، فهو 

ميحو امل������كان اللبن������اين، ويتجاه������ل جنوبه 

ال������ذي كان حمتاًل، حني كتب كتابه. وميار�س 

خطاباً عنيف������اً متع�سباً للهوية الفرن�سية من 

جه������ة، ومن جهة اأخرى ي�سفه خطاب الهوية 

بكليته، مبنطق اأقل ما يقال فيه منطق مثايل 

وطوباوي. فالت�سنيف عنده هو: اإما اأن تكون 

ازدواجي������اً واندماجياً، واإم������ا اأن تكون بهوية 

واح������دة. مما يوؤكد اأن العق������ل النقدي لديه، 

اأحادي متمركز حول ذات فردية. يهمل اأمني 

أنها  معلوف الهوي������ات املقهورة، متجاه������اًل ا

اأكرث معان������اة وتهمي�ساً من الهويات املزدوجة 

ن�سان  واملركب������ة. ملاذا تكون اللغ������ة الثانية لالإ

العربي، اأوروبية والثالثة اإجنليزية، وملاذا ل 

أو الكنعانية  أو ال�ريانية ا تكون مثال الفار�سية ا

أو  �سورية ا أو الآ أو الفينيقي������ة / البونيقي������ة، ا ا

مازيغية، هي اللغة الثانية، اأي  أو الأ الكردية ا

جنليزية  اأن نتق������ن: العربية وال�رياني������ة والإ

وروبية املقرحة  مثاًل. وملاذا تكون اللغ������ة الأ

من قبل اأمني معل������وف: الربتغالية مثاًل، ول 

أو البلغاري������ة مثاًل، مادامت  تك������ون الرو�سية ا

جبارية  جنليزي������ة، ه������ي اللغة الناقل������ة الإ الإ

للعلوم والتكنولوجيا والثقافة.  
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�ل����رشق  �أ�س���د  فريق���ي«..  �لإ »لي���ون 

خرى / �لغرب   �ملحت�رش على �ل�سفة �لأ

أربعة  فريقي« من ا أل������ف رواية »ليون الإ تتا

كتب؛ وكل كتاب يت�س������ل بف�ساء خمتلف عن 

غريه م������ن الف�ساءات، وعل������ى اأ�سعدة �ستى. 

حداث،  فع������ال والأ متار�������س احلكي ع������ن الأ

التي تاأخذ جمراها زمن وقوعها كما يعانيها 

ال������راوي. فالنتقال عرب ف�س������اءات خمتلفة 

جغرافياً وح�سارياً وثقافياً، وغالباً ما يكون 

ق�رياً ومفرو�ساً: فالنتقال مثاًل من غرناطة 

ندل�سيني  اإىل فا�������س ج������اء نتيج������ة ط������رد الأ

�سبان. ه������ذه ال�سخ�سية / ليون  م������ن قبل الإ

فريقي ذات بعد تاريخي وجغرايف / اإثني  الإ

وثقايف منه ت�سرف������د وت�ستمد خ�سو�سيتها: 

فهن������اك غرناط������ة / امل�سلم������ة، امل�سيحي������ة، 

وروم������ا امل�سيحي������ة، باعتبارهم������ا حا�رتني 

�سم������ال املتو�سط. وهن������اك فا�س والقاهرة / 

اإ�سالميتان، وتقعان جنوب حو�س املتو�سط. 

جنبي ال������ذي يقدم لنا  وهن������اك ح�س������ور الأ

حداث، اإنها روؤية تربز  نظرة خمتلفة ع������ن الأ

خ������ر / الغرب اإىل الع������امل العربي /  روؤية الآ

�سالمي.  الإ

ربعة والذي  اإن التقابل بني الف�ساءات الأ

يج�س������د جغرافيا )�سمال / جن������وب( ودينياً 

)م�سيحي������ة / اإ�سالم(، و�سم������ن هذا التقابل 

فريق������ي« لت�سكل  أت������ي �سخ�سية »لي������ون الإ تا

»جممع البحرين«؛ من خالل ازدواجية ا�سمه 

)العربي / الالتيني(، دلياًل على هذا الرابط 

بني الف�س������اء / اجلغرافي������ا، وال�سخ�سية / 

التاري������خ. هذه ال�سخ�سية عا�ست حياة مليئة 

من التناق�س������ات واملغامرات، وعا�ست اأزمنة 

حداث التاريخية الكربى؛  واأع�را حبلى بالأ

أو الغرب. تعلن �سخ�سية ليون  �سواء يف ال�رق ا

فريق������ي عن عدم انتمائه������ا اإىل اأي ف�ساء  الإ

أنها تتع������دد بتعدد الف�س������اءات. فاحل�سن  وا

يف املغرب مغربي، ويف تون�س يرتدي اللبا�س 

التون�سي، وميكن القول ذاته عن القاهرة اأو 

روما.

أم������ني معلوف يف روايت������ه »ليون  اخت������ار ا

فريقي« حقب������ة وحلقة؛ من اأهم احللقات  الإ

واملنعرج������ات اخلط������رة يف تاري������خ ال�������رق 

والغرب: نهاية القرن اخلام�س ع�ر وبداية 

الق������رن ال�ساد�س ع�ر، عندم������ا اأخذت تلوح 

فاق مالمح الع�ر احلديث. فلم يكن  يف الآ

يف خلد العرب اأن احلل������م الذي راودهم يف 

امتدادهم وانت�ساره������م عرب ال�رق والغرب، 

ندل�س /  يراجع هك������ذا وينهار وت�سق������ط الأ

ال�������رق ويجلون على اآخرته������م، وتقع يف يد 

وروبي. وبالرغم من متكن حممد  الغرب / الأ

الف������احت من فت������ح الق�سطنطيني������ة واتخذها 
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�سالمية، غري اأن املارد  عا�سمة للخالف������ة الإ

وروب������ي ا�ستيق������ظ من �سبات������ه احل�ساري  الأ

الطوي������ل. فبعد هذا النق������الب يف املوازين 

العاملي������ة، ويف حلقات �������راع �رق / غرب. 

وب�سنوات قليلة جدا يظهر اإىل الوجود )ح�سن 

بن حممد ال������وزان(، الذي عرف فيما بعد ب� 
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فريقي«.  »ليون دوميديت�سي« و»ليون الإ

فريق������ي تناق�سات ع�ره  عا�س ليون الإ

وفو�ساه������ا وا�سطراباتها، وكان �ساهد عيان 

أبوه حممد الوزان  آة الزمان: فلم يك������ن ا وم������را

الغرناط������ي، ول اأمه �سلمى احل������رة يعرفان 

اأن الطفل ال������ذي انتظراه طوياًل، �سياأتي مع 

ميالده احل������دث املفجع، الذي يرغمهم على 

مغادرة الديار بال رجعة، والرمتاء يف مهب 

قدار العك�سية. وهكذا ت�سقط مدينتهم  ريح الأ

)غرناطة( وتذهب ريحهم وت�سع�سع قواهم؛ 

أربع �سن������وات فقط م������ن ذاك التاريخ  بع������د ا

امل�س������وؤوم. وت�سق������ط يف قب�س������ة الزوج������ني: 

فردناندو واإيزابي������ال، ويجرب امللك عبد اهلل 

ال�سغ������ري على توقي������ع معاه������دة ال�ست�سالم 

�ساغرا، ومل ينل ويحتفظ اإل مبقولة اأمه التي 

ذهبت مثاًل: »ابِك مثل الن�ساء ملكاً م�ساعاً 
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مل حتافظ عليه كالرجال«. 

أ الرحلة امل�سنية بعد �سنوات طوال  وتبدا

خرى / ال�سفة اجلنوبية.  باجتاه الع������دّوة الأ

ويف الطريق اإىل فا�������س يتعر�س موكب والد 

ح�س������ن لعملية احتي������ال، يفق������د خاللها كل 

�سلي،  اأمواله. وهنا يح�س بافتقاده لوطنه الأ

وبع������د طفولة �سقي������ة يف مدين������ة فا�س فقد 

أ  �سدي������ق الطفول������ة )هارون املنق������ب(. وتبدا

�سعب يف ال������دروب ال�ساعدة اإىل  الرحلة الأ

أ التقلبات بني  مدين������ة )تومبوكتو( اأولً، وتبدا

الرثاء الفاح�س والفقر املدقع. ثم تاأتي مرحلة 

القاهرة حيث ي�سه������د �سقوط دولة املماليك 

ول( يف  يف يد ال�سلطان العثم������اين )�سليم الأ

معركة )مرج دابق( ال�سهرية، وانتقال املنطقة 

م������ن ع�ر اإىل اآخر. وبع������د رحلة احلج كان 

يظن ح�سن ال������وزان اأن حياته �ست�ستقر على 

أثناء عبوره  ح������ال، فيعر�س لعملية اختطاف ا

ملي������اه البحر / املتو�سط عن������د اأقدام جزيرة 

جرب������ة / اإفريقية تون�س، ويبداأ حياة خمتلفة 

 )15(
وىل.  متاماً عن حياته الأ

عندما يذهب اإىل مدينة روما يعمد هناك، 

ويغري ا�سمه اإىل ليون دومديت�سي، وي�سبح يف 

حماية البابا وق������د �سّماه با�سمه، لكن النا�س 

هنالك مل يه�سم������وه متام������اً، فاأ�سبح ي�سمى 

فريق������ي«.. اإمرباطوريات  عندهم »لي������ون الإ

جنمها يف �سع������ود  واأخرى جنمها يف اأفول. 

ن�سان اأن يعي�س  قدار لهذا الكائن / الإ �ساءت الأ

مفا�سل تاريخية وحتولت كربى. فقد �سهد 



اأمني معلوف

14� �لعــــــدد 539  �آب   2008

آخ������ر، وكان �ساهداً  النتق������ال من ع�ر اإىل ا

على �سقوط دول وممال������ك وعرو�س عمرت 

طويال. كان������ت اجلبهات مفتوح������ة على كل 

الحتمالت والعوا�سف، وكان �سوت احلوار 

غائب������ا بني ال�������رق / الغ������رب، وكان �سوت 

)16( 
الدمار يعلو عالياً عالياً.

ح������اول اأمني معل������وف ا�ستح�س������ار هذا 

أ�سقط������ه على حا�رن������ا الراهن  الع�������ر، وا

أ�سبه البارحة بالي������وم(. كما حاول اأن  )وم������ا ا

يوؤرخ باملتخيل املحكي / الروائي، فا�ستدعى 

فريقي( معادلً مو�سوعياً  �سخ�سية )ليون الإ

لنهر زماننا العربي املنك�ر. وكان ح�سن الوزان 

�ساحب املغامرة الكربى، قد فهم ع�ره كما 

مل يفهم������ه اأحد قبله. كم������ا اأن املوؤلف / اأمني 

معل������وف على م������ا يظهر تقم�������س �سخ�سية 

فريقي ومتاهى معها، فال�سخ�سيتان  ليون الإ

ممزقتان على م�ستوى الهوية، وي�سكالن ذاتاً 

وهوية معلول������ة / ازدواجية مثنى وثالث اأو 

اأكرث، فهما »كائن كوين معلمن«.

أنه  أم������ني معلوف يذك������ر ا فمثلم������ا جند ا

أوروبي / �رقي / غربي / لبناين  )عربي / ا

/ فرن�سي..اإلخ(، ويتكلم العربية والفرن�سية 

جنليزية والربتغالي������ة.. اإلخ.  جند بطله  والإ

فريق������ي بعد رحلته  ومثيل������ه وقرينه ليون الإ

الطويلة يف ال�������رق والغرب، ي�رق ويتغرب 

ويتق������ن لغ������ات الع������امل: العربي������ة، الركي������ة، 

يطالية.. الق�ستالية، الرببري������ة، الالتينية، الإ

اإل������خ. ففي بداي������ة الرواية يق������ول الراوي / 

أنا ح�سن بن حممد الوزان،  املوؤل������ف: )ختنت ا

يوحنا ليون دوميديت�سي، بيد مزين وعمدت 

فريقي«،  بيد اأحد الباباوات، واأدعى اليوم »الإ

ولكن������ي ل�ست من اإفريقية ول من اأوروبة ول 

أي�ساً بالغرناطي  أع������رف ا من بالد العرب. وا

والفا�س������ي والزياين، ولكنني مل اأ�سدر عن اأي 

بل������د، ول عن اأي مدين������ة، ول عن اأي قبيلة. 

أنا ابن ال�سبيل، ووطني هو القافلة وحياتي  فا

)17(
هي اأقل الرحالت توقعاً(.

فريق������ي« معتمدة  تاأتي رواي������ة »ليون الإ

وىل �سرية ليون  أ�سا�سيتني: الأ على مرجعيتني ا

فريقي كما �ردتها امل�س������ادر التاريخية،  الإ

خ������رى ه������ي كتاب������ه »و�س������ف اإفريقيا«،  والأ

ال������ذي لن يكون مدونة ت�س������ف املناطق التي 

فريقي وح�سب، واإمنا مدّونة  زارها لي������ون الإ

تك�سف ع������ن ذهنية �ساحبها. لذا فاإننا جند 

الرواية تتقارب يف بنيتها ال�ردية مع منطني 

خمتلفني من اأمناط ال�������رد: ال�سرية الذاتية 

واأدب الرحالت. وتقوم الرواية بعملية اإعادة 

فريقي وتاأثيثها بالتفا�سيل  بناء حياة ليون الإ

املتخيلة، التي ت�سكل العمل الفني كاماًل. 

فريق������ي« روؤية  خل�ست رواي������ة »ليون الإ
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أم������ني معلوف يف اإ�سكالية التقاء احل�سارات  ا

اأو ح������وار احل�سارات؛ مبكوناته������ا املختلفة 

اإىل  خل�������س  فق������د  والعرقي������ة.  الديني������ة 

ال�ستقاللية والتح������رر من �سلطة اأي انتماء، 

لق������د خولت هذه احلي������اة احلافلة �سخ�سية 

لي������ون، لتكون �سخ�سية مع������ربة عن الت�سامح 

وموؤمن������ة ب������� »الزدواجية الثقافي������ة«. تولد 

ه������ذا الت�سامح من اكت�ساب ثقافات متعددة. 

ألواناً من املقارنات، يعر�سها ليون  وتقدم لنا ا

بني عادات الع������رب وعادات قدماء الرومان 

الالت������ني. وتعقد �روباً م������ن املقارنات بني 

�سالم، وتك�سف عن  الديانتني امل�سيحي������ة والإ

توافقات جوهري������ة بينهما، وحوارات اأخرى 

حول الف������ن وراأي الدين فيه، وهي حماورات 

أنها يف جمملها ترمي  عقلية وثقافية. غ������ري ا

ن�سانية امل�سركة  اإىل الك�سف عن اجلوانب الإ

بني احل�س������ارات، التي تدع������و اإىل النفتاح 

والت�سامح وكونية العلم.

»مو�نئ �ل����رشق«.. ملتق���ى �حل�سار�ت.. 

حنني �لغرب �إىل �لفردو�س  

مل والقلق،  يكتب اأمني معلوف من داخل الأ

ن كل كتاب هو �سعب للغاية، فهذا الكتاب  لأ

/ موان������ئ ال�������رق؛ ك�سابقي������ه عا�سه يف قلق 

واأرق، ي�سب������ح يف �سياع ويف بحر من املعاناة 

وهو يعت�ر خمزون الذاكرة. يعد من اأ�سفى 

واأجمل الروايات التاريخية التي كتبها ومنقها 

أ�سلوباً  وثقفها؛ حيث �سحر ال�رق يعانق فيه ا

رقيقاً دقيقاً مرهف������اً. فاأو�سيان / ع�سيان، 

البطل ال�سارد له������ذه احلكاية، حكاية الظل 

املمت������د والنور امل�سع عل������ى الب�سيطة. ينتمي 

اإىل تل������ك العائالت ال�رقي������ة، املنحدرة من 

الق�سطنطيني������ة يف بداية الق������رن اإىل بريوت 

اليوم. فهو �سليل عائلة اأمريية منهزمة، ولد 

م������ن زواج كان يعد من املحّرمات؛ بني تركي 

أبواه جبل لبنان. الذي كان  واأرمينية، لي�سكن ا

يع������رف يف تلك الفرة حكم������اً �سبه ذاتي عن 

العثمانيني، راف�سني بذلك الوجهة التقليدية 

 
)18(

آنذاك اإىل اأمريكا. للنفي ا

ب يف تربية ولده؛ ولريبي  هكذا ينطلق الأ

ابن������ه على حري������ة التعبري، والقي������م النبيلة، 

لتفتحه على ك�سوفات القرن الع�رين. فاأراد 

اأن يكون زعيما ثوريا كبريا، يفاخر به. غري اأن 

»اأو�سيان« بعد درا�سته بفرن�سا اأ�سبح اأبطاله: 

با�ستور وفرويد وبافل������وف و�ساركوت، فكان 

يريد تغي������ري العامل بطريقته. اندلعت احلرب 

والفتى اللبناين ي�ستع������د لاللتحاق ب�سفوف 

املقاوم������ة با�سم ما يحمله م������ن اأفكار، وبعد 

أو�سيان  عودت������ه اإىل بلده القدمي������ة، �سيعي�س ا

اأوقاتا �سعيدة م������ع »كالرا« حبيبته اليهودية، 

قبل ب������دء اأول حرب اإ�رائيلية عربية، والتي 
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أو�سيان بالف������راق عن زوجته  حكم������ت على ا

ومول������وده اجلديد. »موان������ئ ال�رق« حتمل 

رم������وزاً كثرية؛ فهي ق�س������ة جميلة من جهة، 

ودن�س تخييلي لروائي م�سكون بزمنه ومبتلي 

)19(
مب�سائب بالده وقومه من جهة اأخرى.

اأمني معلوف كاأبطال������ه ي�سكل ف�سيف�ساء 

م������ن اخل�سو�سي������ات والنتم������اءات، �س������يء 

ع������ال للغاية يجعله يوؤك������د باأنه يحمل: جزءاً 

آخ������ر اأرمينياً،  م�سيحي������اً، وج������زءاً م�سلماً، وا

أنه ينتمي  وتركي������اً، وكردياً يف اآن واحد. كما ا

أوروبة، ويف الوقت ذاته  أي�ساً اإىل فرن�س������ا وا ا

أنه حمم������ول على نف�س مركب املغامرة  يفكر ا

ن�ساني������ة. فهو اأقرب من معا�ريه منه اإىل  الإ

اأ�سالفه، فجذوره احلقيقية موجودة يف عامل 

اليوم. 

يف »موانئ ال�������رق«؛ »امليناء« لي�س �سوى 

وجه من وج������وه الغربة والت�ست������ت والهجرة 

وال�سياع، والعالق������ات العابرة بحكم طبيعة 

امل������كان، وحمولت������ه الدللي������ة الرا�سخ������ة يف 

الوعي اجلمعي منذ القدم. ولي�س من الرف 

الذهني اأن ينتقي اأمني معلوف عنواناً كهذا، 

ن احلكايات الكث������رية امل�سمنة يف الرواية  لأ

تعك�س عوامل قلق������ة، متحولة وه�سة توؤول يف 

كل م������رة اإىل نهايةتراجيدية، قدرية، حتمية 

بالنظر اإىلكيفية ن�س������اأة العالقات يف اأجواء 

موبوءة عن اآخرها. ويبقى احللم مهما كانت 

قوته، �سيئا من اجلنون امللتزم بق�سايا مثالية 

رائع������ة، ولكنها م�ستحيل������ة، عبثية يف اأغلب 

حيان. من حيث اإنها مدركة لتمف�سالتها  الأ

امل�سطربة، الفقرية اإىل املنطق �سيا�سياً ودينياً 

 
)20(

وح�سارياً. 

وي�سهم يف رواية »مواِنئ ال�رق« النتماء 

ب�س������كل خف������ي يف زعزع������ة كل امل�س������ارات 

واملدارات املمكنة، لغياً بذلك وهم املبادئ 

ن�ساء اأ�رة فر�سية.  الوهمية التي مه������دت لإ

»موان������ئ ال�رق«؛ ا�س������م كان يطلق على تلك 

املجموعة من املدن التجارية، التي كان منذ 

وروبي������ون يعربونها اإىل امل�رق؛ من  قرون الأ

�سكندرونة  الق�سطنطينية اإىل مين������اء لواء الإ

أو  �سكندري������ة، مروراً باإزم������ري واأ�سنة ا اإىل الأ

بريوت. وكانت هذه املدن بوتقة تن�سهر فيها 

ل�سنة والعادات واملعتقدات،  اللغات وبابل الأ

وعوامل ه�سة بناها وعاله������ا التاريخ متمهاًل 

طاح������ة مبمال������ك ال�رق  يف �س������ريه قب������ل الإ

ال�ساحر، وحتطي������م الكثريين من الأمم ومن 

)21(
خلق اهلل.

تعرب رواية »موانئ ال�رق« عن خ�سو�سية 

امل������كان؛ ثمة ما ي�سبه �سوق������اً كبرية ل ميكن 

التحك������م يف انزلقاته������ا اأو �سب������ط بنياتها  

دراك م�ساراته������ا املمكن������ة. وهذه الفو�سى  لإ
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العامة العارم������ة، لي�ست منزهة من امل�سالح 

حق������اد وال�سغائن، كل م������كان م�سيدة،  والأ

وكل مكان يجر خلف������ه تاريخه اخلام وبوؤ�سه 

ووهم������ه واأفراحه ال�سغرية، التي ل اأفق لها: 

امل�سجد والكني�سة، النبيل والطيب واخلبيث، 

رث املنه������ار اجتماعي������اً  ر�ستقراط������ي والإ الأ

واملنهار ع�سبي������اً. وهناك احل������رب التي ل 

تنتهي. هذه العالمات الكربى هي التي ت�سم 

املراِفئ؛ املهزومة التي باألف روح وروح واألف 

ذاكرة متنافرة. وعل������ى الرغم من الن�سجام 

أ.  اخلارجي، فاإن املذابح هي التي ظلت تتبوا

كتبدار، ع�سيان، باكو، بيكار، بيار اإميل؛ 

أبوه �سوف ت�سب������ح ثوريا عظيما يا  قال ل������ه ا

بن������ي، �سوف تغري العامل يا ولدي. لذلك �سماه 

أ�سماء اأخرى،  ع�سيان. وم������ع الوقت اكت�سب ا

واأخذه������ا بيار اإميل، ال�سم احلركي. ومل يكن 

يف نية ال�سيد ع�سي������ان اأن يكون ثورياً، كان 

يهتم بالطب، اإن�ساناً نكرة. وعندما تقاطعت 

ال�سدف وج������د نف�سه يوؤم������ن بالت�سال بني 

قليميني  الق������ادة الوطني������ني وامل�سوؤول������ني الإ

وخالي������ا املقاوم������ة املعزولة اإب������ان الحتالل 

النازي. ح������دث ذلك عندم������ا كان طالباً يف 

مدين������ة مونبيليه الفرن�سي������ة، وقد حدث ما 

أبداً،  ح������دث بطريقة ه�سة مل يتوقعه������ا اأحد ا

�سل، حمافظة  هو القادم من بيئة فار�سية الأ

 )22(
أر�ستقراطية. وا

ثوري������اً،  بامل�سادف������ة  ع�سي������ان  اأ�سب������ح 

وعندم������ا كان هارباً من عيون الرقابة يلتقي 

أم ابنته  باملنا�سل������ة »كالرا«، التي �ست�سب������ح ا

الوحيدة »نادي������ا«. وبامل�سادفة وحدها يغدو 

زعيم������اً كبرياً بالرغم م������ن اإحلاحه ال�سديد؛ 

أن������ه مل يكن �سوى م������وزع منا�س������ري ومن�سق،  با

ل ي�ستح������ق كل ذل������ك الهتم������ام، ال������ذي ل 

خلفية ل������ه ول م�سداقي������ة: )واحلق يقال.. 

أك������د اأكرث ال�سائعات  كان عب������ارة عن التبا�س ا

غرابة. يف اأح������د هذه الجتماعات، ومبا اأن 

أح������دا من امل�سوؤول������ني يف �سبكة »حرية«.  ل ا

ا�ستط������اع احل�س������ور، طلب من������ي برتران اأن 

اأح�ر.. وخالف لتوقعاته، فقد قررت بع�س 

خرى انتداب زعمائها البارزين  احلركات الأ

للح�سور.. وهكذا وجدت �سوري من�سورة يف 

وىل من �سحيفة »التقدم« على  ال�سفح������ة الأ

 
)23(

أنني اأحد زعماء املقاومة ال�ريني(. ا

هكذا منحدرات اجلحيم حتيل البالغات 

أم������ني معلوف على  امل�سف������رة، الت������ي قدمها ا

تركيبة من الالتوازن������ات البدائية، املتجذرة 

يف خالي������ا التاريخ. عاد ع�سي������ان اإىل بلده 

منت�������راً وغدا رمزاً من رم������وز البلد، تزوج 

»كالرا« »الثورية« التي ا�ستقرت يف حيفا. اأما 
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أبيه الذي كان  هو فقد بقي يف بريوت قرب ا

يحت�ر، تذكر جده الطبيب الذي تزوج من 

أة معتوهة �ستكون جدة ع�سيان. يف تلك  امرا

ثناء قام������ت احلرب، ومل يعد ممكناً اإيجاد  الأ

طريق������ة للتوا�سل بني حيف������ا وبريوت. ومتر 

�سنوات دون اأن ي�ستطيع ع�سيان روؤية زوجته 

املنا�سل������ة، لقد اأ�سيب بانهيار ع�سبي ودخل 

م�سّح املجانني، وكاأن تاريخ عائلته يطارده. 

اإنها بوابة احلجيم / وعذاب النتماء وحياة 

اأخ������رى اأخذ يحياها ع�سي������ان )اأي دين كنا 

أم ديني؟ فهذا  �سنختار لعقد قراننا؟ دينها؟ ا

أو ذاك �سوف ي�سبب امل�ساكل اأكرث مما  احلل ا

 )24(
ي�ساعد على  ت�سويتها، ل...(. 

مل يكن التنافر والت�سادم متعلقاً بني كالرا 

اإنه الت�س������ادم الثقايف والعقيدي  وع�سيان، 

واحل�ساري بني ال�������رق والغرب. اإنه تنافر 

زمنة والع������ادات والتقاليد،  ماكن والأ بني الأ

بني املا�سي واملا�س������ي. لذلك يبدو احلا�ر 

تابع������اً ومعط������وف عل������ى ذاك املا�سي الذي 

أو املبادئ  يعك�س ال�راع. مل ي�سمد الن�سال ا

أم������ام عا�سف������ة التاريخ الهوج������اء واملحملة  ا

ب�س������ور العداء بني ال�رق والغرب. اإن هوؤلء 

خ������رون / اجلحي������م / النقي�س اأو طرف  الآ

ال�������راع ال������ذي فجر الت������وازن اله�س، �سكل 

عالق������ة ملغمة منذ البدء م������زورة و�سدميية 

الن�ساأة والروؤي������ا. اإن القناعات العابرة وغري 

خر،  نا والآ املوؤ�س�س������ة ل ت�سنع حمبة ب������ني الأ

واإذا حققته������ا فاإنها ل ت�سم������ن ا�ستمراريتها 

أية عودة  ن ا وم�سيه������ا قدما نحو امل�ستقبل. لأ

حقاد، التي  اإىل ال�راديب القدمي������ة وبوؤر الأ

أو ماآلً  �سئلة، �ستع�سف حالً ا توقظ اآلف الأ

باملبادئ، وهذا ما ق�سده ورامه اأمني معلوف 

يف مو�سوعة »حوار ال�رق والغرب«. 

يعل������ن الكات������ب / اأمني معل������وف يف اأول 

�سطر من روايته »موانئ ال�رق« باأن الق�سة 

أنه يق�������سّ حكاية اإن�سان  لي�ست ملكاً ل������ه، وا

اآخ������ر »بكلمات������ه التي قمت فق������ط برتيبها 

أو  أنها تفتق������ر اإىل الو�سوح ا عندم������ا بدت يل ا

الت�سل�سل املنطقي«. غ������ري اأن تواطوؤ الكاتب 

مر الذي  مع البط������ل جلي ووا�سح للعيان، الأ

اأعطى لهذا املنجز الروائي / التاريخي متعة 

واإمتاعاً وت�سلية وموؤان�سة: تارة ي�ستدرجه اإىل 

احلديث، وت������ارة يبقى حمايداً ي������دون اأموراً 

وي������رك اأخرى.ي�ساع������ده عل������ى البحث عن 

ال�سارع الذي كان مق�سده خماطباً اإياه بلكنة 

الوطن، يرك������ه و�ساأنه يف بع�������س احلالت. 

يحاوره با�ستم������رار دون امل�سا�������س مب�ساعره 

أنه  ولكن������ه يحجم عن م�ساءلته عندما يدرك ا

ي�سيء اإليه، لكن يبق������ى دائماً دليله يف �سبل 

ودروب ال�رق الباهرة ال�ساحرة، يتفياأ ظلها 
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أبواب اجلنة ورائي ومل  وظاللها: )اأو�س������دت ا

أنظ������ر اإىل اخللف..ميت������د ظ������ل قدمي على  ا

الطريق بكاملها حتى اجل������دار، اأم�سي على 

ظلي يف جفني املغم�ستني ك�سفن من الدماء 

نا�س������ول.. اأذكر داراً اأكرث بهاء  على طرق الأ

)25(
حجارتها رملية ونوافذها �راب(.

تركز »موانئ ال�رق« على فكرتي التعاي�س 

عراق املختلفة  والت�سام������ح: التعاي�س ب������ني الأ

يف منطق������ة ال�رق العرب������ي . والت�سامح بني 

الديان������ات ال�سماوية. ت������ربز هذه املالمح من 

أ�سل������وب ق�س�سي ب�سيط و�سهل، مييل  خالل ا

اإىل كتابة ال�سرية اأو هو اأقرب اإىل العرافات 

وقد مت امل������زج بينهما. وق������د نفهم من ذلك 

اأن النزعة التي ينبني عليها املوؤلف م�روعه 

الروائ������ي عموما ذات منح������ى اإن�ساين. كما 

ت�سع������ى الرواية اإىل اإجالء ال�سورة احلقيقية 

لل�راع يف لبنان، اإنها �سورة تعك�س التحولت 

التي عرفتها )ب������ريوت(، وال�راع العربي / 

�رائيل������ي. وتقوم ال�سبغة التي  العربي / الإ

أ�سئلة الهوية  اختارها املوؤلف لل�رد وعر�س ا

أ التنامي والتطور  ومتزق الذات؛ على مب������دا

والت�سل�س������ل اخلطي / ال�س������ريي / ال�ردي. 

ح������داث والوقائ������ع بتلقائية  حيث ت�������رد الأ

وحتكى بحميمية وان�سياب.  

ال�������رق«؛ ماأ�ساة وملحمة  رواية »موانئ 

بطل �رقي متمرد منهار، جاء لرقيع تاريخ 

ال�راع بني ال�رق والغرب، لكنه وحده ومن 

أيقونة ملحبة  جهة واحدة، ح������اول اأن يوؤ�س�س ا

خ������ر، تتخطى العداء وال�راع  مثالية مع الآ

خر / اجلحيم، ولكنه  الوراث������ي، فنزل اإىل الآ

ن�سان / ال�رقي وظل يتطلع اإىل  أ�������س الإ مل ييا

م�ستقبل وغ������د م�رق اإن�س������اين، وترك باب 

احلوار مفتوحاً على نافذة الغرب، اإنها رواية 

فا�سل������ة مقاومة با�سل������ة، ومده�سة بب�ساطة 

أ�سلوبه������ا. اإنه������ا رواية مذك������رات يقوم فيها  ا

ال�س������ارد / املوؤلف برمي������م ت�سظيات الذات 

ومتفرقاتها ومتفرقعاته������ا؛ بالتعليقات على 

أو بالرب������ط بني كل حلظة  حداث ا بع�������س الأ

حكي وحكي. 

»رحل���ة بلد�س���ار«.. �حل���ب �ملفق���ود بني 

�ل�رشق و�لغرب  

أم������ني معلوف اإىل  بالرغ������م من اجنذاب ا

أنه ماأخوذ بالع������امل املعا�ر. فاإنه  احلا�������ر وا

آنية من  قدم ح�سارات ال�������رق القدمية يف ا

ف�س������ة يف ق�سة واأف�سية »رحل������ة بالد�سار«، 

أنه ت�سفح  التي حققت جناحاً باهراً. يذكر ا

قل مئتي كتاب لكتابة هذه الرواية /  على الأ

التاريخية، قراأ ذلك العدد من املدونات حول 

التجارة البحرية بني جنوة واملدن الفرن�سية 

البلجيكية املطل������ة على بحر ال�سمال، وحول 
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مرباطوري������ة العثمانية يف الق������رن ال�سابع  الإ

ع�ر. وع������ن اإنكلرا وحريق لن������دن ال�سهري، 

وعن الطوائف الديني������ة التي كانت  منت�رة 

يف رو�سيا، وحول ال�سخ�سيات التاريخية مثل 

ب الروحي الذي  أفاكوم؛ العميد والأ �سبتاي وا

همية، وهو  أ�س�������س حركة دينية يف غاي������ة الأ ا

دب الرو�سي  أي�ساً اأحد الوجوه البارزة يف الأ ا

 )26(
احلديث.

تعترب رواي������ة »رحلة بلد�س������ار« �سكل من 

أو  أ�س������كال تهدمي ال������ذات؛ اأكرث منه������ا تعد ا ا

خري������ن. اإن ما يواجه بلد�سار  هجوم على الآ

يف رحلت������ه كله������ا هو ذاك ال������ردد دوما بني 

مي������ان والتطري، وبني  العلم وال�سحر، بني الإ

التنجيم وعلم الفل������ك. وبلد�سار موجود هنا 

كي يحافظ يف العامل الذي يحيط به، وداخل 

ذاته اأي�سا هذا ال�������راع بني العقل وغياب 

العقل. مل يكن بلد�سار ي�ستطيع مقاومة فكرة 

امتالكه لكتاب ميكنه التاأثري يف جمرى العامل. 

وبلد�سار كائن م�سكك وهو ي�سك يف كل �سيء: 

يف النب������وات التي تقول بنهاية العامل، وكذلك 

كرث قلقا من  يف عواطفه وانتماءات������ه. اإنه الأ

بني ال�سخ�سيات التي اأبدعها اأمني معلوف، 

أنه اأكرث ال�سخ�سيات قرباً من املوؤلف.  ويبدو ا

اإن بلد�سار يف الواقع يعرب عن �سكوك هي يف 

 
)27(

�سل �سكوك املوؤلف / اأمني معلوف. الأ

ع�سية رحلة بلد�سار قرر اأن يلتزم بكتابة 

يوميات، اأي اأن يعرف باحلقيقة ويقولها اأو 

وقات  يكتبها، وهو ما مل ميكن فعله اإل يف الأ

ن������ه اإذا كان������ت لدي������ه ت�ساوؤلت  العادي������ة. لأ

يعت������ز بها، تلك التي يعار�������س بها اعتقادات 

خرين، فهناك ت�ساوؤلت اأخرى اأقل �ساأنا،  الآ

اأن ي�س������كك املرء يف �سكوك������ه، وهي عقالنية 

وهي ق������وة �سخ�سيته، ،ه������ي �سلوكاته لذلك 

لي�س اأمرا مهينا. بلد�سار لي�س �سخ�سية تلهو 

أو تلع������ب، اإنه �سخ�سي������ة تك�سف عن مواطن  ا

�سعفها. ومن ه������ذه الناحية فاإنه ال�سخ�سية 

أي�ساً.  كرث تلقائية ا قرب اإىل ذات املوؤلف والأ الأ

ركب اأمني معلوف م������ع بلد�سار وخا�س معه 

الرحلة، وتركه مي�سي وقد و�سع يف يومياته 

كل حالت������ه النف�سي������ة وتوهماته ويقظته من 

وهام ورغباته اأي�ساً. ومتاما هو اأمني  هذه الأ

معلوف مثل بلد�س������ار؛ فغالباً ما ي�سع نف�سه 

خرين، وي�ساركهم اأفكارهم  داخل حيوات الآ

واأقوالهم. وحتى لو كانت اعتقاداتهم  بعيدة 

 
)28(

جدا عن اعتقاداته.

أم������ني معلوف بالبطل  يتلب�������س املوؤلف / ا

بلد�س������ار، ي�سلك طريق������ه اخلا�سة يف النظر 

اإىل الع������امل. ف������رياه يف �سكل منظ������ورات ومن 

خالل عمل تق������وم به الذاك������رة، اإنه تاريخه 

اخلا�س يخو�سه وي�������رده ويعر�سه بطله / 
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بلد�سار. اإنه �سخ�س يروي رحلته من اأقا�سي 

الدنيا، وهو ق������ادم من منطقة عمرها اآلف 

ال�سن������ني، وعرفت يف الوق������ت تاأثريات م�ر 

غري������ق. ي�سعر  و�سب������ه اجلزي������رة العربية والإ

وكاأنه وراءه اأرخبيال م������ن البيوت املهجورة، 

ومن البل������دان واجلنان ال�ساح������رة املفقودة. 

أنه كذلك ابن ح�س������ارة كان لها جمدها  ث������م ا

ومل تعد متلك������ه الي������وم. كل املرجعيات التي 

لها معنى تتوق������ع يف املا�سي، وهذا ل يعني 

أم������ني معلوف رج������ل مرتبط  اأن بلد�س������ار / ا

باحل�س������ارات القدمية ومنقط������ع عن وقائع 

احل�سارة املعا�رة. اإنه يعي�س ع�راً متميزاً 

ع�ر احلرية والختيارات، وحرية العقائد 

)29(
أبعد احلدود. والنتماءات اإىل ا

تدخل »رحلة بلد�س������ار« يف �سياق الهوية 

والنتماء وحوار احل�سارات، وتكمل م�سل�سل 

أ اإىل  الرحي������ل الذي عبد طريق������ه منذ املبتدا

اخلرب، وتغي������اه ووجد فيه �سالت������ه ومبتغاه. 

�سد تعبرياً  فالرحال بالن�سبة له هو الرمز الأ

ن�سان  عن معنى الهوية املتغري والرجراج. فالإ

لي�س تراباً مغلقاً على نف�سه بح�سب الكاتب، 

ب������ل هو تراب مي�سي. تع������رب هذه املقولة عن 

ال������راب املتو�سطي، هذا ال������راب الذي ظل 

طيلة ق������رون طويلة مفتوح������اً على اخلارج، 

وم�روعاً على رحاب������ة املياه املتالطمة منذ 

أيام الفينيقيني، ورمبا قبلهم بكثري. وبلد�سار  ا

بط������ل الرواية لي�س �س������وى تاأكيد جديد على 

ما يجع������ل جانبي املتو�س������ط �سفتني لبحرية 

واحدة، ولو كانت كل منهما حتتفظ لنف�سها 

بالكثري من اخل�سو�سيات. 

وهكذا فبلد�سار اللبناين املقيم يف جبيل؛ 

�رة اإمربياكو العريقة التي  هو �سليل متاأخر لأ

أبنائها اإىل لبن������ان، ثم ا�ستقروا  قدم بع�������س ا

على �سواطئه بفعل ظروف طارئة، متاما كما 

�ر اللبنانية.  يحدث باملقل������وب للكثري من الأ

والالف������ت يف الرواية ذل������ك الركيز ال�سديد 

على دور التج������ارة الرئي�سي؛ يف ر�سم جمرى 

ال�سيا�سة والثقافة والتاريخ، ويف ن�سوء الدول 

وا�ستعال احلروب وقيام التحالفات، و�سول 

اإىل حتديد معن������ى الهويات نف�سها. ومعلوف 

املنحدر من اأ�سول فينيقية ذات ميل جتاري، 

تو�س������ع عظماء اأجدادها غرب املتو�سط على 

أقام������وا ممالك مثل  أي������ام القرطاجني������ني، وا ا

قرطاج / اإفريقية، وحمطات وموانئ جتارية 

أ�س�سوا  طل�سي، وا على �سفاف املتو�س������ط والأ

قرطاجنة / ا�سبانيا. هذا الرافد احل�ساري 

أث������رى بعد الهوية لدى  املفع������م بعبق التاريخ ا

�سول،  اأمني معل������وف: عربية اجلزي������رة والأ

�رقية املالمح، فينيقية التكوين واحل�سارة، 

اإفريقي������ة المتداد الثقايف غ������رب املتو�سط، 
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أوروبية التداخل اللغوي والمتزاج  متو�سطية ا

)30(
العقيدي والعرقي.

مل يك������ن م������ن ب������اب ال�سدفة كذل������ك اأن 

أح������داث الرواية »رحل������ة بلد�سار« يف  ت������دور ا

القرن ال�سابع ع�������ر / قرن ال�راعات بني 

ثنية والدينية.  مرباطوري������ات واحلروب الإ الإ

�سالمي  ومل يك������ن ال�������راع ب������ني ال�������رق الإ

والغرب امل�سيحي؛ ه������و الوجه الوحيد لتلك 

ال�سدام������ات، ب������ل كان������ت تل������ك ال�سجالت 

العقائدية والثقافية تدور رحاها يف اجلبهة 

خ������رى: عقائ������د وتفا�سري و�������روح، وفرق  الأ

�سالم،  ديان: الإ باطنية ودموية، وحوار بني الأ

والن�رانية واليهودية. ويبدو اأن اأمني معلوف 

يبع������ث بر�سالة م�سفرة، وتتح������ول الرواية / 

التاريخ / ال�راع احل�ساري »رحلة بلد�سار« 

مر  اإىل ر�سال������ة مفتوحة؛ لكل م������ن يعنيهم الأ

واإىل ب������وؤرة غنية بالدللت؛ مفادها اأن العامل 

ل يتعلم كثريا م������ن ما�سيه، واأن ال�راع بني 

ال�رق والغرب مل ينته بعد.

اإن مقول������ة نهاية العامل »نهاي������ة التاريخ« 

التي ت������دور اأحداث الرواية مبوازاتها وقبلها 

بقليل، مل تكن �سوى الذريعة التي حاول اأمني 

معل������وف اأن ينفذ اإىل ما يري������د ا�ستخال�سه 

م������ن عرب ونتائج. فتح������ت �سقف تلك الفكرة 

املرعبة يتحول ال�راع بني الب�ر اإىل �راع 

عبث������ي �سبيه ب�راع املالح������ني داخل �سفينة 

تغ������رق. كما يتح������ول اجل������دال الدموي بني 

ال�سيع واملذاهب اإىل �سيء �سبيه بجدال اأهل 

أ�سوار  بيزنطة ح������ول جن�س املالئك������ة داخل ا

يدكها الرعب من كل جانب دحور. 

أ�سار معلوف اإىل اأوجه هذا ال�راع؛  وقد ا

عرب بحث بالد�سار ع������ن كتاب نادر من�سوب 

أبو ماهر املازندراين  ملوؤلف عربي م�سلم هو ا

وي�سمى »كت������اب املائة«، لك������ن بلد�سار الذي 

ح�سل عل������ى الكتاب باأعجوبة مل يعرف كيف 

يحافظ عليه، فباعه يف حلظة ت�سو�س ذهني 

اإىل الفار�س الفرن�سي مارمونيتل، الذي قدم 

اإىل جبي������ل لهذه الغاية، ث������م غادرها م�رعاً 

باجتاه الق�سطنطينية. هكذا تنبني الرواية / 

الرحل������ة حول حمورين اثنني: الكتاب املفقود 

واحلب املفق������ود بني ال�������رق والغرب. عرب 

تل������ك الرحلة الغريبة يقدم لنا اأمني  معلوف 

حداث  ف�سي�سفاء متنوعة م������ن الظواهر والأ

ال�سيا�سية والجتماعية وال�راعات الثقافية 

والدينية، وميي������ط اللثام عن اأح�ساء املا�سي 

التي نخرها الف�ساد والظلم حتى العظم. 

أ�سئلة  ول بعد بياتري�������س«.. ا »الق������رن الأ

ال�ستغراب وخطاب ما بعد الكولونيالية  

يتحق������ق �سي������اق ال�رد يف منج������ز اأمني 

ول بعد  معل������وف املو�سوم بعنوان »الق������رن الأ
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بياتري�������س«؛ �سم������ن حكاية ب�سيط������ة للغاية، 

لكنه������ا تفتح نافذة القل������ب على م�سري العامل 

خرى / احل�رات.  والب�رية والكائن������ات الأ

تتمو�سع الرواية وي�س������كل مدارها وم�سارها 

حول: باحث يف علم  احل�رات يق�سي وقته 

يف املخرب، يتلقى ذات ي������وم دعوة للم�ساركة 

يف موؤمت������ر علم������ي مب�ر، ويكل������ف باإعداد 

درا�سة مف�سلة عنوانه������ا: »مكانة اخلنف�ساء 

يف احل�س������ارة امل�رية القدمية«. ونحن هنا 

ب�سدد �س������ورة رمزية للح�������رة ودللتها يف 

الطقو�س وال�سعائ������ر الدينية؛ لدى الفراعنة 

ر�س.  والفينيقي������ني وغريهم من �سع������وب الأ

بحي������ث احتلت مكانة متمي������زة، بل واعتربت 

 )31(
اإلها.

أثن������اء جت������وال الع������امل يف القاه������رة  ويف ا

اكت�س������ف عقارا، يعتقد يف فعاليته امل�ريون 

وهو ال������ذي ي�سميه »فولت اخلنف�ساء«. وهو 

أنه يعطي اإجناب  اعتقاد اأ�سطوري فح������واه ا

مر اإىل هاج�س  ناث، ليتحول الأ الذكور ويبعد الإ

مركزي لدى البطل الراوي، الذي يعمل على 

حماء. وعندما  نوثة من كارثة الإ تخلي�������س الأ

يع������ود اإىل باري�������س ويعق������د ن������دوة �سحفية، 

يتعرف على كالرون�س التي يعجب بها، وهي 

�سحفي������ة مهتمة ب�سوؤون العامل الثالث، بحيث 

عالمي������ة ل تك������ون اإل نحو  اأن خرجاته������ا الإ

بع�س دول الفقر واحلرمان، حيث النفايات 

 )32(
الغربية مهيمنة على حياة ال�سكان. 

بحاث  دهى من كل ذل������ك اأن الأ لك������ن الأ

الغربية يف اجلين������ات تتطور يف الجتاه: اأي 

حماول������ة لتذك������ري )الذكورة( الع������امل، وهو ما 

يعني اأن العامل مهدد بالزوال. حينذاك يرك 

الراوي / البط������ل املخرب، ويتفرغ مع ثلة من 

اأ�سدقائه �سم������ن »جماعة العقالء«؛ ملحاربة 

ن�س������ان، اأو جوهر  كل انح������راف ل يخدم الإ

أنث������ى ي�سميها  ا ن�سان. تنج������ب كالرون�س،  الإ

البطل / ال������راوي بياتري�س، وه������ذه الرغبة 

هي رغبة �سابقة عن الزواج. اإذ كان ياأمل اأن 

تكون له ابنة ي�سميها بهذا ال�سم، ومهما يكن 

م������ن اأمر، فاإن بياتري�������س ت�سبح عالمة على 

ن�سان ككينونة  جيل الكارث������ة، حيث تفكك الإ

)33(
قائمة والعامل كنظام.

أبوية جتمع بني بياتري�س  ثمة عالقة دوما ا

أنه  مل عندما يعلن له ا أبيها، ولذلك ي�سعر بالأ وا

وج������دت من حتب. هذا يدل على  اأن البطل 

أنثى  م������زدوج الكينونة / ذكر كج�س������د، لكنه ا

من الداخل / اخلنثى م�سكل، وهو ما يف�ر 

نثى. من جه������ة اأخرى هناك  دفاعه ع������ن الأ

�سكاليات احل�سارة الراهنة،  ح�سور ق������وي لإ

أنه ب�سدد قراءة  بحيث يتخيل القارئ اأحياناً ا

كتاب فل�سف������ي ولي�س رواي������ة �سعرية. هناك 
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فريقيات  اهتمام متميز وخا�������س بالن�ساء الإ

أثناء  / خط������اب ما بعد الكولونيالية، خا�سة ا

فريقية  انت�س������ار الوباء يف بع�س البل������دان الإ

وكذلك يف الهند.

ونق������ف اأي�ساً يف الرواي������ة على نقد حاد 

للح�س������ارة الغربية / ال�ستغ������راب، كالقنبلة 

الذرية، والتج������ارب اجلينية املدمرة للجن�س 

الب�ري. وت�س������ور الرواية عالق������ة ال�سمال 

أي�س������اً؛ فال�سمال ي�ستغل  باجلنوب والعك�س ا

اجلن������وب وميار�س عليه �سطوت������ه واإمربيالية 

جديدة / خطاب ما بعد ال�ستعمار، وباأ�سكال 

بادة املبا�رة والنفايات  خمتلفة واأخرى؛ كالإ

والتجارب النووي������ة والتخريب البيئوي. كما 

ينتق������د البطل العامل الثال������ث من خالل تعدد 

أنها  ثنيات واجلماعات الدينية، والتي يرى ا الإ

بوؤرة التع�س������ب والتطرف والفرقة والتناحر 

 )34(
يف هذه البقعة من العامل.

اإىل موؤ�������ر زمن������ي  بياتري�������س  تتح������ول 

وحدث تاريخ������ي، كاأنها حلظة ميالد جديد 

أو ما بعد  لع������امل جدي������دة / ع�������ر العومل������ة ا

العوملة، وطرح فل�سف������ة / البعديات، و�سيادة 

اخلطاب������ات الن�سوية / تاأني������ث العامل الغد. 

وامللف������ت للنظر يف الرواي������ة املنزع الغرائبي 

أ�ساد عليه اأمني معلوف  / العجائب������ي، الذي ا

ول بعد بياتري�س«.  اأركان روايته »الق������رن الأ

كاملبالغة يف اإثارة الرعب وفظاعة امل�ساهد، 

وارحتال �سخو�س اإىل عوامل غرائبية واأمكنة 

�سحري������ة يف احل�سارات ال�رقية القدمية / 

ق�سى كبالد  أو اإىل ال�������رق الأ الفرعوني������ة، ا

)35(
الهند و�ريلنكا وغريهما.

تقع الرواية يف زمن متخيل / افرا�سي 

مل يتحق������ق بع������د، وت�ست�رف الزم������ن القادم 

واللحظ������ات القادمة. تنطل������ق من احلا�ر 

اإىل امل�ستقبل، ونظامها الوظائفي قائم على 

أو ما يعرف ب�������»ل نهاية  نهاي������ات مفتوح������ة، ا

احل������دث« يف املبنى ال�ردي اجلديد، مبعنى 

أنه������ا مفتوحة على احتمالت متعددة وزوايا  ا

نظ������ر خمتلفة. تقوم الرواي������ة على  عن�ري 

امل�ساجل������ة واملح������اكاة وم�ساءل������ة الغ������رب / 

ال�ستغ������راب، وكذا ط������رح اإ�سكالي������ة العوملة 

أو م������ا يعرف باأدبيات  وال�ستعمار اجلديد، ا

»خطاب ما بع������د الكولونيالية / ال�ستعمار. 

كما تتاأ�س�س على مقولة »النبوءة« وا�ست�راف 

�ساطريي  امل�ستقبل. وهناك احتفاء هائل بالأ

أ�ساطري الفراعنة،  والعجائبي / املده�������س )ا

أ�سط������ورة �سيزيف وغريها(.  �سعائ������ر الهند، ا

بالغية ما  كم������ا حتاكي يف بع�س وظائفها الإ

يعرف ب� »رواية اخليال العلمي«، فنحن اأمام 

جتارب يف اجلينات وخمت������ربات وتفجريات 

نووية، وكوارث بيئية وب�رية. 
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ل���و�ن وبابل /   �سف���وة �لق���ول.. غابة �لأ

�سو�ت و�لهويات  �لأ

أ�سئلته  أم������ني معلوف يف جتديد ا ل يكف ا

املتعلقة؛ مبفهوم الهوي������ة والوطن والقومية 

والثقاف������ة والفك������ر . كل عمل م������ن اأعماله 

نا  هو تاأ�سي������ل موؤكد ملعنى العالق������ة بني الأ

خر من جهة  نا والآ ونف�سها من جهة، وبني الأ

أخ������رى. ولي�س من قبيل ال�سدفة اأن يتحرك  ا

اأبطاله جميعا فوق جغرافيا الرحيل الدائم، 

والنزوح امل�ستمر من بلد اإىل بلد، ومن ثقافة 

اإىل ثقاف������ة، كاأنهم جميع������اً �رخة ممزقة؛ 

يتنازعها ال������راب ال�سايف والتوق اإىل النزوح 

أو كاأن اأحداً منه������م ل ي�ستطيع  واملغام������رة. ا

اكت�ساف نف�سه اإل يف �سوء اللتبا�س، والتعدد 

أو ان�سطارها. مل تكن اأكرث  وانق�س������ام ال������ذات ا

�سخ�سياته �سوى التعبري عن ال�سديات التي 

جت������اوزت ثنائياتها، لتدخ������ل يف هويات اأكرث 

أ�سد متثياًل للكرثة والتعدد. كل بطل  ت�سظياً وا

أبط������ال اأمني معلوف هو »مفرد ب�سيغة  من  ا

اجلمع«، اأو جتليات جمعية لتج�سيد املفرد. 

لقد باتت هذه الفكرة بالذات هي ال�سمة 

أم������ني معلوف وعوامله.  الغالب������ة على اأعمال ا

واإذا كان الكات������ب يف منجزات������ه ي�ستح�������ر 

غلب  التاريخ، وتاريخ القرون الو�سطى يف الأ

وىل  ع������م، فذلك لكي ي�ستح�ر اللبنات الأ الأ

�سئل������ة الراهن امللّح������ة يف عامل، ي�ّر بع�س  لأ

خ������ذ مبقولة �راع  مفكري������ه باإحلاح على الأ

احل�س������ارات ودفعه������ا اإىل ح������دود التناب������ذ 

املطلق. هك������ذا تتخذ الكتاب������ة عند معلوف 

�سف������ة امل�روع الفكري الكامل، الذي يتعدى 

املتخيل ال�ردي العادي، ليبحث يف املا�سي 

البعي������د عن ظهري ملقولته البديلة، التي حتل 

احلوار حم������ل ال�راع، وتدع������و العامل باأ�ره 

اإىل فتح عينيه على حقيقة توا�سله الدامعة 

الزاهقة. 

أراد اأمني معلوف يف كتاباته وبعناد وا�سح  ا

أن يلم������ع �سورة اجل������زر امل�سركة بني ال�رق  ا

والغ������رب، والت������ي ظلت جتمع ب������ني اأطراف 

لفية الثانية،  ال�راع الدموي من������ذ بداية الأ

مل و�سط حميط  وت�سكل ب������ذوراً للتفاعل والأ

وا�س������ع من الدم املراق. وما حاول معلوف اأن 

يو�سح������ه مواربة؛ عرب عوامل الرواية والتاريخ 

دب واخلطاب النقدي الثقايف، اأو�سحه  والأ

ب�س������كل �سافر و�ريح يف اأعمال������ه؛ مثبتاً اأن 

الهويات اخلال�س������ة وال�سافية، لي�ست �سوى 

�رب من �روب الوهم. ومتخذاً من جتربته 

ال�سخ�سية، ككاتب ذي هويتني، البديل احلي 

وامللمو�س على ما يروم اإليه. 

تكاد تدخل اأغلب ن�سو�س اأمني معلوف 

يف �سبكة ما يعرف ب� »الن�س الالحق«، مبعنى 



اأمني معلوف

1�9 �لعــــــدد 539  �آب   2008

أركانها وت�سيد بناءها على ن�سو�س  أنها ترفع ا ا

�سابقة تاريخية / وثائقية، رحالت، تقارير، 

مذكرات..الخ، وتعيد اإنتاجها وقراءتها على 

�سوء اأحداث ومقت�سيات احلا�ر. باأ�سلوب 

تب�سيط������ي جمايل، �������ردي �س������ريي متخيل، 

تتعان������ق في������ه احلقيقة باخلي������ال. اإنه يقدم 

أو  لن������ا ن�سا يتاأ�س�س على قاع������دة »التفاعل« ا

»التعالق«، ينتج ن�س������ا جديداً. يجعلنا بوجه 

عام ن������رى يف تلك ال�سخ�سي������ة التاريخية / 

احلقيقية؛ �سخ�سية روائية متخيلية عميقة 

ومليئ������ة مبختل������ف املقومات، الت������ي جتعلها 

أو  كذلك بغ�س النظ������ر عن هويتها الثقافية ا

انتمائها احل�ساري. 

أم������ني معلوف �سخ�سي������ة روايته  يخت������ار ا

واأعمال������ه غالب������اً، تلك ال�سخ�سي������ة التي ل 

هوية لها، ول ف�ساء له������ا، ول م�سري، وهي 

مع ذلك حمددة الهوية ووا�سحة للعيان. كما 

يرك������ز يف خياراته على عوامل و�سعوب وثقافة 

بي�س املتو�س������ط، املتميزة ب�سفات  البحر الأ

�سو�سيو ثقافي������ة وميثولوجية تاريخياً. وكذا 

التحولت الت������ي عرفتها املنطق������ة: �سقوط 

دول وح�سارات، وانهيار اأحالم، وميالد دول 

وح�سارات اأخرى. وهذه ال�سخ�سية تعاي�س 

هذه التح������ولت وتقدمها ناب�س������ة باحلياة، 

آخ������ر. وبذلك  وه������ي تنتقل من ف�س������اء اإىل ا

يج�س������د ال�راع / احلوار الدائر يف املنطقة 

بني ال�������رق والغرب، وال�سم������ال واجلنوب، 

�سالحي  �سالم الإ �سالم وامل�سيحي������ة، والإ والإ

�سالحي������ة املجددة.  املج������دد وامل�سيحي������ة الإ

نتاجية  كما يج�س������د اأمني معلوف به������ذه »الإ

نت������اج« للن�س احل�ساري املهم�س  / اإعادة الإ

وامللّقى يف ذاك������رة التاريخ، وبكل املوا�سفات 

تختزل حا�ر �سخ�سية »املثقف« / املوؤلف، 

أ�سئلة الهوية،  أبعاده واأزماته وا ومتثل خمتلف ا

بعاد والهويات. باعتباره متعدد الأ
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دب العربي هما: حمدان يف تاريخ الأ ال�ساعران الأ

أبو الطيب املتنبي: اأحمد بن احل�سني 303-354ه� . - ا

أبو العالء املعري: اأحمد بن �سليمان 363-449ه�. - ا

وبالرغ������م مما بني هذي������ن ال�ساعرين الكبريين، من اخت������الف يف الن�ساأة 

والتوجه������ات؛ وفيما تعر�س له كل منهما من احلوادث املوؤملات. فهناك الكثري 

راء املت�سابهات، يف اأمور الدين  مم������ا يجمع بينهما من الهتمامات، وم������ن الآ

والدنيا واحلياة: 

 كاتب و�ساعر �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان حممد غنوم

❁

˜

ْحَمدان ال�شاعران الأَ

❁❁

عبد اللطيف حمرز عبد اللطيف حمرز 
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1- جمعهم������ا يف جم������ال الن�س������ب، اأ�سل 

عربي واحد. ويف جمال ال�سعر والفكر طريق 

اإبداع������ي �ساعد. و�سّدهما هّم واهتمام: همٌّ 

لكتناز ثقاف������ة ع�رهما. واهتماٌم بالعروبة 

واللغ������ة العربية، بكل م������ا فيها من تفرعات، 

ومعاٍن �ساردات.

أي�ساً نظرة ت�ساوؤمية،  2- وجمعت بينهما ا

ن�سان، وحوادث الزمان، وعّما  عن طبائع الإ

يف بريق الدنيا من زور وبهتان، وذلك بغ�س 

النظر عما يف ت�ساوؤم كل منهما من اختالف، 

يف البواعث والغايات.

آرائهما، بع�س التوجهات،  3- وجند يف ا

حكام  عراف الدينية، والأ التي ل تن�سجم مع الأ

أبو العالء عن اأبي الطيب  الفقهية؛ واإن متيز ا

بنقده العميق للتدين الجتماعي، وبهجومه 

العنيف على ت�رفات رجال الدين.

4- و�سعرهم������ا يحت������وي عل������ى كثري من 

بيات، يف احلكمة الجتماعية والعديد من  الأ

النظرات ذات النزع������ة الفل�سفية. وانطالقاً 

من هذا فقد اعترب بع�س النقاد، اأن املتنبي 

هو �ساعر الفال�سفة، كما اعترب جميع النقاد 

أبا العالء هو فيل�سوف ال�سعراء. اأن ا

❁    ❁    ❁

ول   و�ساأعالج يف هذا البحث املو�سوع الأ

من �سمات الت�سابه، بني هذين ال�ساعرين، من 

حي������ث الن�سب العربي الذي يجمعهما، والهم 

الثقايف الذي يوؤرقهما. من حيث اهتمامهما 

باأمور العرب وامل�سلم������ني، وعمق معرفتهما 

بعلوم الل�سان العربي املبني.

ولك������ن قبل ذل������ك، اأمتنى عل������ى القارئ 

الكرمي اأن ي�ستوعب التو�سيح التايل:

أ�سري اإىل بع�س ال�سمات امل�سركة  عندما ا

أب������ي الع������الء فاإنني ل  أب������ي الطيب، وا ب������ني ا

أنف������ي م�سافة التباع������د بينهما حتى يف هذه  ا

أنك������ر اأن �سخ�سية املعري  ال�سم������ات. كما ل ا

ق������د تب������دو حم������رية، ومتناق�سة مل������ن ينظر 

ن�سان  اإليه������ا نظرة خارجية؛ فه������ي تن�سح الإ

بالعدالة والتقوى حت�سيناً للحياة، ثم حت�سه 

بنف�������س الوقت عل������ى اإيقاف الن�س������ل، اإنهاًء 

لهذه احلي������اة. ولكن من يتعمق بدرا�سة هذه 

ال�سخ�سي������ة العالئية، لبد واأن ينبهر بتوهج 

ن�سانية املزروعة يف اأعماقها. نعم  اجلمرة الإ

كان املع������ري يلهب جلود النا�س ب�سياط نقده 

الالذع، ولكنه كان يحبهم، ويوجههم للنهو�س 

باحلياة، بالقول ال�سديد، اإىل كل ما يفيد.

وم������ن هنا، ومن خالل جدلي������ة التقارب 

والتباع������د يف �سمات هذين ال�ساعرين اأقول: 

اإذا م������ا عا�������س املتنبي �سابح������اً يف بحر اأمته 

امل�سطرب، وهو يجّذف ب�سيفه وقلمه، على 

أة  قارب طموحه. فاإن املعري قد عا�س يف هدا
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مة.عا�س  عماق وظلمتها من بحر هذه الأ الأ

مواج  يف الظلم������ة وهو يبحث عن ج������ذور الأ

املتالطمة على ال�سطح كي يزرع يف �رايينها 

ن�ساين،  بع�س النب�سات احلية من الوعي الإ

لعلها تبطئ من حرك������ة ال�راع فيما بينها، 

وذل������ك اإ�سفاقاً عل������ى النا�������س، ورحمة بهم، 

لمهم. وتخفيفاً لآ

واإذا م������ا كان املتنب������ي ب�س������ورة عام������ة، 

مة العربي������ة وعنفوانها. فاإن  ميثل طموح الأ

املعري وب�س������ورة عامة اأي�ساً، ميثل من هذه 

ن�سانية  مة عقليته������ا الواعية، ور�سالتها الإ الأ

الهادية.

❁    ❁    ❁

وبع������د ه������ذا التو�سيح، وقب������ل اأن نبا�ر 

أ�سري  ال�س������ري مع هذي������ن ال�ساعري������ن اأرى اأن ا

به������ذه اللمحة اخلاطفة، اإىل ع�رهما، واإىل 

املجتم������ع الذي حت������ركا يف اإط������اره، ون�سجا 

من تطلعات������ه، خي������وط ق�سائدهما، واجتاه 

اأفكارهما.

ول من القرن  عا�س املتنبي يف الن�سف الأ

الرابع الهجري )303-354ه�( وعا�س املعري 

ول  يف الن�سف الثاين من������ه، ويف الن�سف الأ

من القرن الذي يليه )363-449ه�(. وهكذا 

ميكن اأن نقول باأنهما عا�سا يف ع�ر تاريخي 

واحد. وكان هذا الع�ر يف قلق وا�سطراب، 

مة  ت�س������وده الفن، وتقوده املح������ن. وكانت الأ

�سالم������ي، يف متزق  العربي������ة يف اإطاره������ا الإ

�سيا�سي، وتفكك اجتماعي، تعاين الكثري من 

املاآ�سي والنكبات والليايل املدلهمات.

ول، تدهورت  فبعد الع�ر العبا�س������ي الأ

م������ور يف دنيا اخلالف������ة. �سعفت �سلطتها  الأ

جنبية،  املركزية. حتكمت فيه������ا العنا�ر الأ

أو كادت �سماتها العربية، ون�ساأت  وا�سمحلت ا

الدوي������الت النف�سالي������ة. ومل يب������ق للخليفة 

اإل �سلط������ة ا�سمي������ة. ويف اإطار ه������ذا التبعرث 

جنبي، �ساءت جمالت  ال�سلطوي، والتحكم الأ

احلياة، �سيا�سياً واقت�سادياً واجتماعياً.

دبية  وقد يبدو غريباً اأن تزدهر احلياة الأ

والعلمي������ة يف هذا الع�ر بالرغم من تعرثه!! 

أك������رث الباحثني ه������ذا التناق�س، باأن  ويف�ر ا

أم������راء الدويالت امل�ستقلة، مل يتناف�سوا �سلبياً  ا

عل������ى النف������وذ وال�سلطة فقط؛ ب������ل تناف�سوا 

دب������اء والعلماء،  اإيجابي������اً عل������ى ت�سجي������ع الأ

دبي لدوائر  وعلى توفري الربي������ق العلمي والأ

نفوذهم، وجمال �سلطانهم وي�ساف اإىل هذا 

اأن البذور احل�سارية التي زرعت �سابقاً، باأن 

أُكلها يف  قوة الدولة ووحدتها، كانت قد اآتت ا

هذا الع�ر.

واإذا م������ا �ساألنا عن موقف ال�ساعرين من 

ه������ذا التناق�س م������ا بني التخل������ف ال�سيا�سي 



ْحَمدان ال�ساعران الَأ

1�� �لعــــــدد 539  �آب   2008

والتقدم العلمي يف ع�رهما، 

جلاءن������ا اجل������واب باأنهما قد 

اكتن������زا اإيجابي������ات التق������دم، 

أدبي������اً، وحاول بنف�س  علمياً وا

�سباب التي  الوقت معاجلة الأ

اأدت ذلك التخلف.

❁    ❁    ❁

مو�س������وع  اإىل  ن..  والآ

ول بني ال�ساعرين:  الت�سابه الأ

ن�سباً، وعروبًة، وثقافًة.

اأقول باخت�سار �سديد عن 

ن�سبهما العربي ما يلي:

ينتهي ن�س������ب املتنبي، من 

أبي������ه، اإىل َجْعفي. ومن  قب������ل ا

ِقَب������ل اأمه اإىل هم������دان، وهما 

 )1(
حيان م������ن اأحي������اء اليمن.

واإذا ما اتف������ق الباحثون على 

أماً، فاإنهم قد  أباً وا ، ا أنه عربيٌّ ا

�رته.  اختلف������وا حول املرتب������ة الجتماعية لأ

اأكرثه������م يقول: اإنه انحدر م������ن اأ�رة فقرية، 

أباه كان �سقاء يبيع املاء يف اأحد  خامل������ة واإن ا

اأحياء الكوف������ة. ولكن بع�سه������م قال بعك�س 

ذل������ك، واعت������رب اأن ن�سبة وال������ده لل�سقاية قد 

ل�سق������ت به منذ امتناعه ع������ن مدرج الوزير 

املهلبي يف بغداد 352ه� فاأغرى هذا الوزير 

به ال�سعراء، وُهجي مبا يلي:

�لف�سل يطلب  ل�ساعر  ف�سٍل  �أيُّ 

م�����ن �ل����ن����ا�����س ب�����ك�����رًة وع�������س���ّي���ا

عا�س حينًا يبيع يف �لكوفة �ملاء

)2(
وح���ي���ن���ًا ي��ب��ي��ع م�����اَء �مل���ح���ّي���ا

 بل 
)3(

أنه علوي الن�سب وهناك م������ن راأى ا

مام الثاين ع�ر من  وجد م������ن جعله ولداً لالإ

أئمة ال�سيعة، حر�������س ذووه امل�رفون عليه،  ا

كما حر�������س هو نف�س������ه، على كتم������ان هذا 

الن�س������ب حتت �سغ������ط الظ������روف التاريخية 
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الت������ي اأحاطت به، وباحلرك������ة ال�سيعية التي 

 وبغ�س النظر عن كل ما قيل 
)4(

يرتبط بها.

مر، فاإن املتنبي قد اأح�س  ويقال حول هذا الأ

بعروبته، وحتم�س لها، وقال عن نف�سه:

ل بقومي �رشفت، بل �رشفو� بي

بجدودي ل  ف��خ��رت،  وبنف�سي 

�ل�ساد نطق  م��ن  ك��ل  فخر  وبهم 

)5(
وَعْوذ �جلاين، وَغْوث �لطريد

❁    ❁    ❁

ه������ذا عن ن�سب املتنب������ي فماذا عن ن�سب 

اأبي العالء؟

قبيلة ق�ساعة، قبيلة عربية، لعبت دوراً 

�سالم ومن بطونها تَيْم  هاماً يف اجلاهلية والإ

اهلل، وتي������م اهلل جمتمع طائفة من الأحالف 

الق�ساعي������ني ُعرفوا بالتنوخيني، واإىل هوؤلء 

بيه   وقد عرفت اأ�رته لأ
)6(

أبو العالء ينت�سب ا

دب والنفوذ  يف مع������رة النعم������ان بالعل������م والأ

أ�������رة اأمه يف حلب، بح������ب العلم،  وعرف������ت ا

.
)7(

وكرم النف�س، و�سلة الرحم

واإذا كن������ا ل جن������د يف دي������وان املتنبي اأي 

أبيه. فف������ي ديوان )�سقط الزند(  مه وا ذكر لأ

وىل والده  للمع������ري ق�سيدتان: رث������ى يف الأ

وكان يبل������غ الرابعة ع�������رة. ورثى يف الثانية 

أبواب الكهولة ومنها هذا  والدت������ه وكان على ا

البيت:

�أين  فخلت  �كتهلت  وق��د  ق�ست 

�لفطام م��دى  بلغت  م��ا  ر���س��ي��ٌع، 

❁    ❁    ❁

ن اإىل التوج������ه العروب������ي، وامل�روع  والآ

نها�سي لكل منهما!! الإ

أنه اتخذ العربية لنف�سه  ُعرف عن املتنبي ا

 فقد كان �ساحب 
)8(

مذهباً �سيا�سياً، وفل�سفياً

م�������روع �سيا�سي حاول من خالله ا�ستنها�س 

جنبية  الع������رب، كي يتخل�سوا من العنا�ر الأ

الت������ي تتحكم مبق������درات حياتهم. مبقدرات 

حياته������م. وكي ي�ستعيدوا بن������اء اأجمادهم من 

بيات التي قالها يف مقتبل  جديد. وه������ذه الأ

ال�سباب ت�سري اإىل هذا:

َح��������قُّ ع�����اٍف ب��دم��ع��ك �ل���ِه���َم���ُم �أَ

�ل��ِق��َدُم �أح���دُث �سيٍء ع��ه��دً�، بها 

و�إمن��������ا �ل���ن���ا����س ب����امل����ل����وك، وم���ا

ت��ف��ل��ح ُع����������ْرٌب، م��ل��وك��ه��ا ع��ج��م

ح�����س��ٌب ول  ع���ن���ده���م،  �أّدٌب  ل 

ذمم ول  ل�����ه�����م،  ع������ه������وٌد  ول 

�أمٌم وط����ئ����ت����ه����ا  �أر��������������سٍ  ب����ك����ل 

ُت������ْرع������ى ب����ع����ب����ٍد ك����اأن����ه����ا غ��ن��م

يلم�سه ح��ني  �خَل����زَّ  ي�ستخ�سن 

)9(
وك����ان ُي����ربى ب��ظ��ف��ره �ل��ق��ل��م

يقول ملن يبكي على الأطالل، باأن الهمم 

العربية التي اأ�سابه������ا ال�سعف وال�سقم هي 
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نه������ا ا�ست�سلم������ت للخنوع  ْوىل بالب������كاء، لأ الأَ

جنبية. ونالحظ  وانقادت حلكم العنا�ر الأ

�سول  أن املتنبي عندما ي������ذم امللوك ذوي الأ ا

عجمية الذين يحكمون العرب، فاإنه يلوم  الأ

ب�سورة �سمنية الفئات ال�سعبية التي ت�ستنيم 

لل�سيم، وتر�سى بحكم العبيد، وكاأنها قطعان 

غنام. من الأ

�سارات ال�سمنية  واإذا ما جتاوزنا هذه الإ

أبناء جلدته،  يف بداية �سبابه، والتي يلوم فيها ا

أينا هذا  و�رنا مع ه������ذا ال�ساعر الثائ������ر لرا

الل������وم يزداد عمقاً وات�ساعاً اإىل اأن ي�سل اإىل 

غاية مداه، عندما و�سل يف جتواله اإىل م�ر 

وق������د بلغ منت�سف العق������د الرابع من عمره. 

هن������اك اأح�س بحزن �سدي������د خليبة اأحالمه، 

وخلدع������ة كافور ل������ه؛ ويف هذه ال������ذروة من 

ال�سعور باخليبة، توجه �ساعرنا اإىل امل�ريني 

لئم������اً، معنفاً، ب������ل جتاوز الل������وم والتعنيف 

اإىل التحري�������س على القت������ل. على قتل ذلك 

�سود. وقد جعل من ذلك  العبد الكافوري الأ

واجب������اً دينياً، ملن يتجاوز ق�س������ور الدين اإىل 

بيات من  �سيل. فلن�ستمع اإىل هذه الأ لُبابه الأ

اإحدى ق�سائده الهجائية لكافور:

ن��ا���سٍ م��ن نفو�سهُم �أُ ���س��اد�ُت ك��ل 

�ل��َق��َزُم ع��ُب��ُد  �مل�سلمني �لأَ و���س��ادة 

�أغاية �لدين �أن حتفو� �سو�ربكم

مم يا �أمًة �سحكت من جهلها �لأ

هامَته �خَل��ّط��يَّ  ي���ورد  ف��ت��ًى  �أل 

)10(
َهُم كيما تزول �سكوك �لنا�س و�لتُّ

❁    ❁    ❁

ويتهم������ه  املتنب������ي،  يل������وم  م������ن  هن������اك 

بالالمبدئية الأخالقية؛ وذلك للتناق�س بني 

مدح������ه لكافور، وهجائه له. واأرى اأن املتنبي 

كان مبدئي������اً و�سادقاً مع ذات������ه حينما هجا 

كاف������ور. ولكنني كثرياً ما توقف������ت م�ستغرباً 

أَتُ������راه كان ميدح  أم������ام اإجادت������ه يف مدحه. ا ا

أن������ه اأ�سبح والياً عربياً،  نف�سه، وهو يت�سور ا

يق�سده ال�سعراء وتُْزجى له ال�سفوق؟!!

أح������د الباحثني عن املتنبي يف  وقد دافع ا

هذا املجال قائاًل:

وا من قْدر  أراد بع�������س النق������اد اأن يغ�سّ )ا

جانب،  م������راء الأ املتنب������ي، ملالزمته بع�س الأ

وامتداح������ه اإياه������م. اإّل اأن ذلك تهمة واهية 

حوال اإذ ذاك ت�سطر ال�سعراء  فقد كانت الأ

يف الغال������ب، اإىل مالزم������ة م������ن يكره������ون، 

وجماراته������م، واإن اأجلاأهم ذل������ك اإىل حجب 

عقائده������م اخلا�سة. لق������د كان اأجمل �سعر 

قاله املتنبي يف متجيد العرب ما نظمه عند 

�سيف الدولة. وكانت اأعنف دعواته للقومية 

العربية تلك التي نادى بها بعد اإخفاقه لدى 

.
)11(

كافور(
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ن عند هذا البيت الذي ي�سور  ولنقف الآ

في������ه املتنب������ي عالق������ة ال�سع������ب امل�ري مع 

حاكمي������ه. فهو خري دليل على النََّف�س الثوري 

الذي يحمله هذا ال�ساعر الكبري:

نو�طري م�رٍش عن ثعالبها نامت 

�لعناقيد وقد ب�سْمَن وما تفنى 

وقد علق الدكت������ور طه ح�سني على هذا 

البي������ت كم������ا يل������ي: )م������ا اأرى اإل اأن املتنبي 

أُله������م البالغة واحلكمة مع������اً حني ُوّفق  قد ا

له������ذا البيت ال������ذي يخت�ر لون������اً من حياة 

أبع������د عهوده������ا بالتاريخ، اإىل  م�ر، من������ذ ا

ه������ذا العهد الذي نحيا به. ول������و اأن التاريخ 

أراد اأن يح�س������ي الثعالب الت������ي َعَدْت على  ا

م�ر، واأموالها، فاأخ������ذت منها ما اأطاقت، 

وم������امل تطق حتى اأدركها الَب�َسم، وما هو فوق 

الب�سم. ونواطريه������ا نائمة، وقادتها غافلون، 

واأموالها مع ذل������ك ل تفنى، ول تنفد. ودول 

الثعالب يتلو بع�سها بع�س������اً، ويقفو بع�سها 

أراد التاريخ اإح�ساء  أثر البع�س. اأقول: ل������و ا ا

أياأتي  هذه الثعالب ملا ا�ستطاع. ول�ست اأدري ا

ي������وم يكّذب هذا البيت من �سعر املتنبي، فال 

تنام نواطري م�������ر، ول تب�سم الثعالب فيها، 

ول يعتدي املاك������رون الغ������ادرون على اأهلها 

.
)12(

منني الغافلني( الآ

❁    ❁    ❁

بي  هذا ع������ن التوجه ال�سيا�س������ي العام لأ

الطيب، فماذا عن توجه اأبي العالء يف هذا 

املجال؟

مل يك������ن التوجه ال�سيا�سي العربي وا�سحاً 

عن������د املعري، كما هو عن������د اأبي الطيب، مع 

أنه قد يكون اأكرث عمقاً وات�ساعاً. فبينما عا�س  ا

املتنبي )على قلق كاأن الريح حتته( على حد 

خر وهو يعرب عن  تعبريه. متنقاًل من مكان لآ

م�روع������ه، بل�سان لهب، وقلب غا�سب. فاإن 

حكي������م املعرة عا�س هادئ������اً، يرجم عروبته، 

درا�س������ًة متعمق������ة لراثه������ا، ونق������داً �ساماًل 

نها�سها. و�ساعها، وعقاًل م�ستنرياً لإ لأ

دب العربي،  أنفق حياته، يف در�س الأ )لقد ا

أو كاد ي�ستحيل  والتعم������ق فيه، حتى ا�ستحال ا

)13(
اإىل كتلة عربية خال�سة.(

لقد اأ�سبح������ت احلياة ال�سيا�سية يف زمن 

أ�سد تعقيداً، واأكرث اإثارة. فبينما  اأبي العالء، ا

مري  كانت اإمارة حلب يف زمن املتنبي يقودها الأ

�سيف الدولة احلمداين. وهي موحدة، قوية 

جتاه������د الروم، وتنت�������ر عليهم. حتولت يف 

زمن املعري اإىل بوؤرة للفن واملنازعات. وكان 

كرث اإيالماً اأن ي�ستنجد حفيد �سيف الدولة  الأ

)14(
بالروم �سد خ�سومه من امل�سلمني.

م������ور  لق������د تاب������ع �ساعرن������ا احلكي������م الأ

ال�سيا�سية يف ع�ره، ومل تنتج له هذه املتابعة 
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�سف.  �سى، اإل احل�������رة والأ اإل احل������زن والأ

فلن تظفر اإذا قراأت التاريخ يف ذلك الع�ر 

بيوم خال من دول������ٍة تُ�ْسَحق، ومملكة مُتَْحق، 

 وهذا ما دفع 
)15(

ونف�س تُْزَه������ق، ودماء تُراق

ب�ساعرنا املعري، وه������و يعي�س عمق املاأ�ساة، 

اأن يطلق هذه ال�رخة بوجه اأمته من خالل 

بعاد  هذين البيتني، وكاأنه ي�ست�رف بهما الأ

التاريخي������ة. لي�������س تعبرياً ع������ن واقع ع�ره 

أي�ساً: فقط، بل وع�رنا ا

��ف��اٍه ل ح��ل��وَم لها ي��ا �أم����ًة م��ن ���سَ

�إل ك�����س��اأٍن غ��اب ر�عيها �أن��ت  م��ا 

ذنًا ُتدعى خلرٍي، فال ت�سغى لها �أُ

 )16(
فما ينادي لغري �ل�رش د�عيها

وهن������ا نالحظ اأن املعري كان اأق�سى على 

يام  ن الأ اأمته من املتنب������ي، وقد يكون ذلك لأ

حوله كانت اأكرث ق�سوة ومرارة. فاملتنبي قال 

أمًة �سحكت م������ن جهلها الأمم(،  م������ة )يا ا لالأ

أمًة  من  بينم������ا خاطبها املعري قائاًل: )ي������ا ا

�سف������اٍه ل حلوم له������ا(. ولكن ق�س������وة املعري 

مة تعبق دائماً باحلب  على النا�س وعل������ى الأ

نقاذ. والرحمة والرغبة يف الإ

أب������و العالء الفو�سى الدموية يف  وي�سف ا

الع������راق بهذا البيت وكاأنه يلّخ�س من خالله 

تاريخ العراق الدموي يف كل الع�سور:

ٌ ٌَ ��ت �أر���س��ه ِف��� �أّم����ا �ل��ع��ر�ق ف��ع��مَّ

)17(
تها غو��سيها مثل �لقيامة، غ�سّ

ومل يكتف هذا ال�ساعر احلكيم بتو�سيف 

مر الواقع، بل طرح جمموعة متما�سكة من  الأ

�سالحية، ذات الطابع الدميقراطي  راء الإ الآ

يف املجال ال�سيا�سي، والتي جتعل من احلاكم 

جمرد خادم لل�سعب. وذات الطابع ال�سراكي 

لغاء  يف املجال القت�س������ادي، والتي تهدف لإ

التفاوت الطبقي بني النا�س، كما �سياأتي.

ه������ذا عن التوجه ال�سيا�س������ي لل�ساعرين. 

فكيف كتبا هذا التوجه على دروب احلياة؟. 

أُوؤَرخ حلياتهم������ا، بل �ساأ�سري اإىل  أن������ا هنا ل ا وا

املفا�سل الرئي�سة يف هذه احلياة، تعبرياً عن 

النهج العروبي العام لكل منهما.

ن�ساأ املتنبي يف الكوفة، واأم�سى فرة من 

�سب������اه يف باديته������ا. وكان اجلو ال�سيا�سي يف 

الكوفة، وم������ا حولها، م�سطرباً، دموياً نظراً 

لغارات القرامطة هن������اك. فن�ساأ الفتى وهو 

فكار  م�سبع برائحة الدم امل�سفوك، ورمبا بالأ

أي�ساً. فانطل������ق لكتابة م�روعه  ا القرمطية 

فكار الثورية.  الذي اأ�رنا اإليه وهو مملوء بالأ

وىل.  فكار بق�سائده الأ واأخذ يعرب عن هذه الأ

وهذه بع�س املقتطفات م������ن هذه الق�سائد 

آنذاك. تعرب عن حالته النف�سية والفكرية ا
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-�آ-
زّي حم��رٍم �أن���َت يف  �أي ح��نٍي  �إىل 

كم؟ و�إىل  �سقوٍة  يف  متى  وحتى 

مًا مكرَّ �ل�سيوف  حتت  متْت  و�إّل 

�ل��ذل غري مكّرم �أو تقا�س  مت��ْت، 

ف��ث��ْب و�ث��ق��ًا ب���اهلل وث��ب��ة م��اج��ٍد

)18(
يرى �ملوت يف �لهيجا جنى �لنحل يف �لفم

-ب-
لقد ت�سرّبت حتى لت م�سطرٍب

�أقحم حتى لت مقتحم ن  فالآ

�ساهمًة �خل��ي��ل  وج���وه  ت��رك��نَّ  لأ

و�حلرب �أقوم من �ساٍق على قدم

دى يا نف�س و�ّتركي ردي حيا�س �لرَّ

َعم حيا�س خوف �لردى لل�ساه و�لنَّ

ظامئٌة ���س��ي��اف  و�لأ �مُل��ْل��َك  �أميلك 

)19(
م؟ و�لطري جائعٌة. حلٌم على َو�سَ

-ج-
�إذ� قنعت من �لدهر �أين ف�سلي 

����ل �ل��ت��ن��ك��ي��د ، م����ع����جَّ ب����ع����ي���������سٍ

�أو م��ت و�أن���ت ك��رمٌي ع�س ع��زي��زً� 

�لبنود وخ��ف��ق  �لقنا  طعن  ب��ني 

�ل��ذلَّ ودع  لظًى  يف  �لعّز  و�طلب 

ول������و ك������ان يف ج����ن����ان �خل���ل���ود

�ل��ق��و�يف �ل���ن���دى، ورّب  ت���رب  �أن���ا 

�حل�سود وغيظ  �ل��ع��دى  و�سمام 

�هلل، ت����د�رك����ه����ا  �أم���������ٍة،  يف  �أن�������ا 

)20(
غ���ري���ٌب، ك�����س��ال��ٍح يف ث���م���ود

ويبدو من ه������ذه املقتطفات، اأن ال�ساعر 

يف �سق������وة، يدعو للث������ورة اإخال�ساً من الذل 

وه������و ي�سه������ر �سيف������اً ظامئاً، وميتل������ك نبوءة 

روؤيوية، و�سجاعة بطولية. فلماذا ل ي�ستنه�س 

العرب حلياة عزيزة، كرمية، تعيدهم لقيادة 

التاريخ؟

وانطالق������اً من كل هذا فق������د اأخذ يهّيئ 

للثورة، ويثري النخ������وة والع�سبية يف القبائل 

أنح������اء اجلزيرة  أثن������اء تنقل������ه يف ا العربي������ة ا

وبالد ال�سام، مي������دح روؤ�ساء البادية، واأغنياء 

مراء التنوخيني  احلا�رة، اإىل اأن و�سل اإىل الأ

يف الالذقية. وكان هوؤلء يتع�سبون لعروبتهم، 

ولذلك اطماأن اإليهم، وق������د يكون �سارحهم 

برغباته ال�سيا�سية، ورمبا لقى منهم ت�سجيعاً 

أبيات من ق�سيدة ميدح   وهذه ا
)21(

وا�ستح�ساناً

بها بع�س اأمرائهم، يقول فيها �راحة، باأنه 

يفك������ر يف اإعالن الث������ورة، وخو�س احلروب، 

مور ال�سداد ولي�س  نه قد خلق للمعايل ولالأ لأ

لبيع ال�سعر يف �سوق الك�ساد.
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�مل���ن���اي���ا م�����ع�����اق�����رة  يف  �أف�������ّك�������ر 

�لهو�دي م�رشفة  �خليل،  وَق���ْود 

زع���ي���ٌم ب��ال��ق��ن��ا �خل���ّط���ي ع��زم��ي

و�ل��ب��و�دي �حل��و����رش  دم  ب�سفك 

و�ل���ت���و�ين �ل��ت��خ��ّل��ف  ذ�  ك���م  �إىل 

�لتمادي؟ �لتمادي يف  وكم هذ� 

�ملعايل طلب  ع��ن  �لنا�س  و�سغل 

)22(
ببيع �ل�سعر يف �سوق �لك�ساد

ويجيب من ين�سحه منهم بالروي، وعدم 

بيات مفاخ������راً، ومغالياً  املخاط������رة، بهذه الأ

بقدراته القتالية:

ل���������ه م����ع����اذ �إين �أب��������ا ع���ب���د �لإ

مقامي �لهيجا  يف  عنك  خ��ف��يٌّ 

�ل��ن��ك��ب��ات منه �أم���ث���ل���ي ت���اأخ���ذ 

وي����ج����زع يف م����الق����اة �حل���م���ام؟

�سخ�سًا �إيلَّ  �ل���زم���ان  ب����رز  ول����و 

ح�سامي!! مفرقه  �سعر  ب  خل�سّ

ت ع��ي��ون �خل��ي��ل مني �م��ت��الأ �إذ� 

)23(
ف��وي��ٌل يف �ل��ت��ي��ّق��ظ و�مل���ن���ام

❁    ❁    ❁

ويتوجه �ساحبنا من الالذقية، اإىل بادية 

�سح  أو بالأ حم�������س، وهناك يعل������ن الث������ورة، ا

ع������الن الثورة. فيو�سى ب������ه اإىل اأمري  ميّهد لإ

حم�������س، وهو من اأ�سل تركي، يخ�سع حلكم 

 فيقب�س عليه، 
)24(

خ�سيدي������ني يف م�������ر الإ

ويودع يف ال�سجن.

ق������وال حول املتنبي يف  وقد ت�ساربت الأ

هذه الفرة، واتهم������ه البع�س بادعاء النبوة. 

أ�سا�س لها. وقد نفاها  أنها تهم������ة ل ا أرّجح ا وا

أبو العالء يف اجل������زء الثاين من ر�سالة  عنه ا

الغفران وقال ب������اأن لقب املتنبي قد جاء من 

)النُّبْ������َوة(. اأي املكان املرتفع، دلياًل على علو 

كما نفى ه������ذه التهمة 
 )25(

املكان������ة و�سموها

أتردد  أنا ل ا أي�ساً الدكتور طه ح�سني قائاًل: )ا ا

أنه ادع������ى الّنبّوة،  يف رف�������س ما ي������روى من ا

واأح������دث املعجزات. اأو زعم اإحداثها، و�سلّل 

فريقاً من خا�سة النا�س، وعامتهم، فبايعوه، 

)26(
واتبعوه.(

آنذاك!!  أت�س������اءل عن تفك������ري املتنب������ي ا وا

أنه كان يت�سور اخلطوات امل�ستقبلية  واأتخيل ا

أن������ه ي�ستطيع اأن  لثورت������ه كما يلي: رمبا ظن ا

يثري الع�سبية العربية يف قبائل بادية حم�س، 

فتهجم بقيادت������ه على ه������ذه املدينة وتطرد 

خ�سي������دي، ورمبا فك������ر اأن ميد  احلاك������م الإ

التعاون بعد ذلك اإىل التنوخيني يف الالذقية. 

أن������ه بعد خروجه من  ويع������زز هذه الفر�سية ا

ال�سج������ن مل يعد اإىل الالذقي������ة )اإ�سفاقاً على 

.
)27(

أو اإ�سفاقاً منهم اأهلها، ا
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أي�س������اً اأن مي������د ي������ده اإىل  ورمب������ا فك������ر ا

احلمداني������ني يف �سم������ال بالد ال�س������ام. وكان 

أثن������اء تنقله هناك �سابق������اً قد مدح  املتنب������ي ا

�سيف الدول������ة عندما اأوقع بعمرو بن حاب�س 

وبني �سّبة يف راأ�س العني كما يقول الديوان 

م������ري اإىل حلب  وذل������ك قبل و�سول ه������ذا الأ

ب�سنوات..      

ورمبا متكن هذا التحالف الثالثي املفر�س 

بني املتنب������ي والتنوخي������ني واحلمدانيني من 

توحيد العرب يف جميع ب������الد ال�سام واإنهاء 

خ�سيديني فيه������ا. وقد تتمكن هذه  �سلطة الإ

القوة العربية ال�ساعدة، بعد ذلك من دخول 

بغدادوالعراق باأجمعه، وحترير اخلالفة من 

�سلطة البوبهيني!!..

ورمبا.. ورمبا.. ورمبا..

اوات( املفر�سة بح�سب  مبَّ ولكّن هذه )الرُّ

ظني، قادت ال�ساعر الثائر اإىل ال�سجن، وكان 

ق������د بلغ الع�رين من العمر. وتنق�سي هناك 

حزان،  من عم������ره �سنتان، تلفهما الهموم والأ

برعاية ال�سّجان.

❁    ❁    ❁

فهل تخلى �ساعرنا عن م�روعه الثوري 

أ  أنه بدا أ�سك ا لي������م؟!! ل ا بع������د هذا الف�سل الأ

أك������رب من طاقته، بل  ي�سع������ر اأن هذا امل�روع ا

مكانيات الثورية التي ت�سمح بها  أك������رب من الإ ا

الظ������روف الجتماعي������ة وال�سيا�سية للع�ر 

الذي يعي�س فيه. ولك������ن هذا ال�سعور مل يثنه 

عما يريد. وا�ستم������ر يحمل م�روعه فكرياً، 

ويعرب عنه �سعري������اً، حماولً ا�ستنباته ب�سيوف 

مراء العرب. من يت�سل بهم من الأ

جمع ال�ساعر بع������د خروجه من ال�سجن، 

بقايا همومه واهتماماته وتنّكب قلمه و�سيفه، 

وتوج������ه اإىل �سمال بالد ال�سام لي�ستاأنف )بيع 

ال�سعر يف �سوق الك�ساد(، ولكن دون اأن يتخلى 

بيات من  عن حنينه الثوري كما تدل هذه الأ

ق�سيدة مدح بها املغيث بن ب�ر العجلي:

بها �رشقُت  بلوى  زمني  �أذ�ق��ن��ي 

لو ذ�قها لبكى ما عا�س و�نتحبا

و�إن عمرت جعلت �حلرب و�لدًة

و�ل�����س��م��ه��ريَّ �أخ����ًا، و�مل�������رشيفَّ �أب��ا

مبت�سمًا �ملوت  يلقى  �أ�سعث  بكل 

ح���ت���ى ك�������اأّن ل����ه يف ق��ت��ل��ه �إرب�����ا

فاملوت �أعذر يل، و�ل�سرب �أجمل بي

)28(
و�لرَبُّ �أو�سع، و�لدنيا ملن غلبا

لم الت������ي عاناها من ف�سله  ويبدو اأن الآ

ول اأ�سعفت ثقت������ه باأبناء جيله، واأن�سجت  الأ

احلكمة الجتماعية يف �سعره، ولكنها جعلته 

اأكرث �سوقاً ل�رب روؤو�س امللوك، فمن ق�سيدة 

ميدح به������ا حممد بن عبي������د اهلل اخل�سيبي 

بيات: هذه الأ
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�أفا�سل �لنا�س �أغر��سٌ لدى �لزمن

يخلو من �لهّم �أخالهم من �لِفَطِن

و�إمن����ا ن��ح��ن يف ج��ي��ٍل ���س��و����س��ي��ٍة

�رّش على �حلر من �سقم على بدن

ملكًا �أم��الك��ه��م  م��ن  �أع���ا����رش  ول 

)29(
�إّل �أحّق ب�رشب �لر�أ�س من وثن

خ�سيدي������ني عن �سورية  وت������زول �سلطة الإ

اجلنوبية والو�سط������ى على يد عنا�ر عربية 

تتبع اخلالفة يف بغداد. ويعنّي بدر بن عمار 

�سدي والياً على طربي������ة. في�سارع املتنبي  الأ

أ اأوىل ق�سائده  ويب������دا
 )30(

م������ري  اإىل ه������ذا الأ

املدحية له بهذا البيت:

�أَح��ل��م��ًا ن���رى، �أم زم��ان��ًا ج��دي��د�

)31(
�أم �خللق يف �سخ�س حيٍّ �أُعيد؟

أي�ساً بهذا  ويختم ق�سيدة اأخرى مبدحه ا

البيت:

ي����ك����ون ول ب������در ل  ي����ا  م���ث���ل���ك 

)32(
�ل��������دول مل��ث��ل��ك  �إل  ت�����س��ل��ح 

أ يح�س بالطماأنينة والراحة،  وعندما بدا

مري العربي ال�سجاع  آماله على هذا الأ معلقاً ا

ح�سا�س، وجنحوا  أف�سد عليه حا�سدوه هذا الإ ا

مري علي������ه، فا�سطر اإىل  يف اإيغار �س������در الأ

الرحي������ل، ليعود من جدي������د اإىل حياة التنقل 

والتج������وال وه������و يقب�س على جم������رة حلمه 

العني������د اإىل اأن ملع بري������ق �سيف عربي جديد 

يف ال�سم������ال، حيث ت�سكل������ت اإمارة عربية يف 

مري �سيف الدولة احلمداين.  حلب بقيادة الأ

م������ري وي�سل  ويتوج������ه ال�ساع������ر اإىل هذا الأ

اإليه عام 337ه������� وقد بلغ كل منهما الرابعة 

والثالثني من العمر.

❁    ❁    ❁

بقي املتنبي ب�سحب������ة �سيف الدولة عدة 

�سن������وات، كانت خ������ري اأعوام������ه، واأخ�سبها، 

مري من اأجمل  واأغناها. وق�سائده يف هذا الأ

ال�سعر العربي واأروع������ه واأحقه بالبقاء)33( 

مارة احلمدانية  فقد وجد ال�ساعر يف هذه الإ

م������ا ي�سبو اإليه من من������اخ عربي اأ�سيل. كان 

بالط �سيف الدول������ة عربياً يف كل �سيء. يف 

عراف وال�سف������ات. يف امليول  التقالي������د والأ

والثقافة والتوجيه������ات. واإ�سافة لذلك فاإن 

�سي������ف الدولة ق������د جعل من بالط������ه موئاًل 

للعلماء وال�سع������راء. وكان ه������و نف�سه مثقفاً 

وحمباً لل�سعر.

مارة من جهة اأخرى كانت خط  وهذه الإ

ول ع������ن العروبة يف ذلك الزمان،  الدفاع الأ

ومرك������زاً حلرك������ة جهادية �سد ال������روم وهنا 

مل يكت������ف املتنب������ي بو�سف مع������ارك اجلهاد 

احلم������داين م������ن الناحية الفني������ة فقط. بل 

مري، وهكذا وجد  �سارك فيه������ا اإىل جانب الأ

أ�سواق������ه احلربية،  جمالً ميداني������اً ملمار�سة ا
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أنه بطل ال�سيف والقلم يف اآن واحد.  فاأثبت ا

لقد راأى املتنب������ي يف �سيف الدولة العزة 

العربية التي ين�سدها، فاأحبه، واأجاد مبدحه، 

وحارب معه، وذاق واإياه حالوة الن�ر يف اأكرث 

حيان.  حيان، ومرارة الهزمية يف بع�س الأ الأ

ولذلك حّق له اأن ي�سف بطولة اأمريه يف قلب 

املعركة كما يلي:

�ملوت �سك لو�قٍف وقفَت وما يف 

�ل��ردى وهو نائم كاأنك يف جفن 

هزمية َكْلمى  بطال  �لأ بك  متّر 

)34(
اح وتغرك با�سم ووجهك و�سّ

وحق ل������ه اأن يعتز باأم������ريه، وهو ال�سيف 

العرب������ي امل�سلول دائماً يف �سبيل جمد العرب 

فيقول عنه:

ٍة �إذ� �لدولة ��ستكفت به يف ملمَّ

كفاها، فكان �ل�سيف و�لكفَّ و�لقلبا

ُتهاب �سيوف �لهند وهي حد�ئٌد

)35(
ًة ُعْربا فكيف �إذ� كانت نز�ريَّ

لقد تغنى املتنب������ي بحروب �سيف الدولة 

�س������د الروم. كما تغنى باحلروب التي ن�سبت 

بني �سي������ف الدولة وبع�������س القبائل العربية 

مري. التي تناوئ �سلطة الأ

ويربز اأحد الباحثني النزعة العربية عند 

ه������ذا ال�ساعر من خالل موقف������ه من هذين 

النوع������ني من املعارك فيق������ول: )كان موقفه 

من املعارك مع ال������روم موقف العدو الناقم، 

الذي يفرح بانك�ساره������م، ويغايل يف ال�سخر 

منهم، واإظهار جانب ال�سوء فيهم، اأما موقفه 

من القبائل العربية وه������و العربي ال�سميم، 

�سادة  فموقف العاطف، امل�سط������رب، بني الإ

م������ري عليه������ا، والتح�ر على ما  بانت�سار الأ

)36(
اأ�سابها، وحماولة العتذار عنها(.

أخ������رياً ك������رثت املكائد �س������د املتنبي يف  وا

�سباب عديدة ل جمال  البالط احلم������داين لأ

ن. فريحل عن حل������ب اإىل كافور  لذكره������ا الآ

خ�سيدي يف م�ر. الإ

وهكذا مل تثمر ب������ذور حلمه التي زرعها 

يف الرب������ة احلمدانية، وهك������ذا تتالت عليه 

اخليبات، و�سدق فيما قاله عن نف�سه:

���س��ه��اٌم �أ���س��اب��ت��ن��ي  �إذ�  و������رشت   

�لن�سال على  �لن�سال  تك�رشت 

ولك������ن هل اأماتت ه������ذه اخليبات جذور 

حلم������ه العربي الكبري؟ ل اأرى ذلك ف�ساعرنا 

تنطب������ق عليه مقول������ة القائ������ل )كل م�سيبة 

ت�سيبني ول متيتني فه������ي قوة جديدة يل(. 

لقد ت������رك حل������ب متوجهاً نح������و بريق حلم 

خ�سي������دي. لقد عجز  جديد عن������د كافور الإ

عن حتقيق ما يريد ب�سيفه اخلا�س يف ثورته 

احلم�سية. وعجز ع������ن ذلك ب�سيف كل من 

مرَيي������ن العربيني، بدر ب������ن عمار، و�سيف  الأ
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الدولة احلمداين. فلماذا ل يحاول الو�سول 

اإىل مايريد �سلماً وب�سعره فقط عند اأمري غري 

عربي؟ واإذا ما اأ�سبح والياً وو�سل اإىل �سيء 

أبواب  م������ن ال�سلطة وال�سلطان، فقد تفتح له ا

الزمان.

لقد ا�ستطاع ذل������ك )الكافور( اأن يجذب 

املتنبي اإىل دائ������رة نفوذه، وهو يلّوح له براية 

الولية وال�سلطة. وعلق جناح ال�ساعر ب�سبكة 

ال�سي������اد، ولكن هذا الوع������د ُو�سع على نار 

خ������الف وعندما طال  هادئ������ة من الوعد والإ

أيقن ال�ساعر باأن كافور  خالف بالوعد، وا الإ

يخادعه ومياطل������ه، راح يلح�س بل�سانه مربد 

اأمداح������ه ال�سابق������ة لت�سيل من ه������ذا الل�سان 

ق�سائد هجاء، مريرة، حارقة.

ول �سك اأن ذلك اخل������داع الكافوري قد 

نه جرح  دب العرب������ي خدمة كبرية لأ قّدم لالأ

كربي������اء ال�ساعر، ف�سالت م������ن توهجات هذا 

اجلرح ق�سائد وجدانية، ل اأروع، ول اأغنى. 

وقد �سدق القائ������ل: )باأن ال�سعر امل�ري يف 

ديوان املتنبي قد طف������ح باملعاين الوجدانية 

ن�س������اين ال�سادر من  اخلال������دة، وال�سع������ور الإ

اأعم������اق القلب اجلري������ح، والنف�س احلزينة. 

اإن م�ر قد علّم������ت املتنبي احلزن الطويل 

العمي������ق، والتاأم������ل ال������ذي كاد يرق������ى اإىل 

الفل�سفة. كم������ا علمته الهجاء الالذع املم�س 

ال������ذي ل يخل������و من حكم������ة وموعظة()37( 

وهجاء املتنبي لكافور ل يخلو من لوم عنيف 

�سود،  ذعانهم لذل������ك العبد الأ للم�ري������ني لإ

أينا. كما را

وقد وجه البع�س �سهام نقدهم اإىل املتنبي 

أيهم  من اأجل جتربته امل�رية، فهو بح�سب را

ذه������ب اإىل م�ر تاجراً ل �ساعراً. لقد ق�ر 

همه واهتمامه هناك على كافور، واأهمل ما 

آثار. وغادرها  يف م�ر من ح�سارة وطبيعة وا

أ ما فيها،  أ�سوا هاجياً دون اأن ي������رى منها اإل ا

ومل يبع������د �سعبها ع������ن هجائ������ه. ورمبا كان 

ملوقف املتنبي هذا بع�س التاأثري ال�سلبي على 

الدكت������ور طه ح�سني يف كتاب������ه )مع املتنبي( 

حيث نلمح يف ه������ذا الكتاب حتاماًل وا�سحاً 

)38(
على هذا ال�ساعر الكبري

❁    ❁    ❁

ويه������رب املتنبي من م�������ر اإىل الكوفة، 

وير�سل ل������ه �سيف الدولة هدي������ة اإىل هناك، 

م������ري قد اأح�س������ن باحلنني اإىل  وكان ه������ذا الأ

هذا ال�ساعر الفار�س. كم������ا اأن ال�ساعر كان 

ق������د اأح�س بالندم عل������ى فراقه. لقد جمعت 

بينهما �سداقة ال�سيف وال�سعر وهي �سداقة 

مري  ل تن�س������ى. ويجيب ال�ساعر على هدية الأ

�سالمي،  بق�سيدة تعرب عن اله������م العربي الإ

وتعّر�س باحلاكمني يف كل من العراق وم�ر، 
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لتهاونهم يف م�ساعدة �سيف الدولة يف حروبه 

اجلهادي������ة. هو يحميهم، وه������م يكيدون له. 

فكاأنه������م روم )خل������ف ظه������ره( فلن�ستمع اإىل 

بي������ات الرائعة من ه������ذه الق�سيدة  ه������ذه الأ

الع�سماء:

ه���م���اٌم ع����ل����يُّ  ي����ا  �إّلك  ل���ي�������س 

م�����س��ل��وُل ع���ر����س���ه  دون  ���س��ي��ف��ه 

ك��ي��ف ل ت���اأم���ن �ل���ع���ر�ق وم�����رٌش

و�������رش�ي������اك دون�����ه�����ا و�خل����ي����ول

عادي فَت عن طريق �لأ لو حترَّ

و�لنخيل خيَلهم  ��ْدُر  �ل�����سّ رب��ط 

عنه �ل���دف���ع  �أع�������ّزه  م���ن  ودرى 

ف��ي��ه��م��ا، �أن�����ه �حل���ق���ري �ل��ذل��ي��ل

روٌم ظهرك  خلف  �ل��روم  و�سوى 

مت��ي��ل؟ ج��ان��ح��ي��ك  �أّي  ف��ع��ل��ى 

م���ا �ل�����ذي ع���ن���ده ُت������د�ر �مل��ن��اي��ا

)39(
مول �ل�سَّ ُتد�ر  كالذي عنده 

ويعاود �سيف الدول������ة ات�ساله بال�ساعر، 

ويكتب له بخط ي������ده ر�سالة يدعوه فيها اإىل 

حلب. ويجيب املتنبي ه������ذا ال�سيف العربي 

ال������ذي يق������ف وح������ده مدافعاً ع������ن العروبة 

�سالم، بق�سيدة ثانية، اأكتفي منها بهذين  والإ

البيتني:

�مل�����رشك��ني م����ع  �مل�����س��ل��م��ني  �أرى 

�إّم�����������ا ل�����ع�����ج�����ٍز، و�إّم�������������ا َرَه���������ْب

ج�����ان�����ٍب يف  �هلل  م�������ع  و�أن�������������ت 

)40(
�ل��ت��ع��ب كثري  �ل��رق��اد،  قليل 

ول ي�سري املتنبي اإىل حلب، بل يتجه لبالد 

فار�س، اإىل ع�سد الدولة يف �سرياز. وبالرغم 

مما لقاه هناك من تكرمي، وما يف طبيعتها 

من جم������ال، فقد اأح�س بالغربة، وتاأمل ل�سياع 

اأجم������اد قومه، حيث اأ�سب������ح العرب يف هذه 

أ�سيادها. البالد غرباءها، بعد اأن كانوا ا

�ملغاين يف  طيبًا  ْعب  �ل�سِّ مغاين 

مب���ن���زل���ة �ل���ّرب���ي���ع م����ن �ل���زم���ان

ول����ك����ّن �ل���ف���ت���ى �ل����ع����رب����يَّ ف��ي��ه��ا

)41(
غريب �لوجه، و�ليد و�لل�سان

ويتج������ه �ساعرن������ا الكبري من �س������رياز اإىل 

العراق، ويف اإحدى الفل������وات يخرجه فاتك 

ّبي وع�سابت������ه من �ساحة احلياة 354ه�  ال�سّ

وعمره اإحدى وخم�سون عاماً.

❁    ❁    ❁

هذه هي اأهم اخلطوات العملية يف حياة 

املتنبي على �س������وء نزعته العربية فماذا عن 

حياة اأبي العالء؟..

أ�سلوب يغاير  �سارت حياة اأبي العالء على ا

حياة زميله اأبي الطيب. ول �سك اأن لفقدانه 

الب�ر �سغرياً، ولختالف البيئة الجتماعية 

التي اأحاطت به �سغ������رياً وكبرياً، اأثرهما يف 

ذل������ك، عا�س حي������اة ب�سيطة هادئ������ة، خالية 
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م������ن الطموحات ال�سخ�سي������ة اإل يف امليادين 

داب العربي. وتق�سم حياته اإىل  الثقافية والآ

فرتني. فرة ما قب������ل اعتزاله للنا�س، وفرة 

ما بعد هذا العتزال.

وىل على  وىل، تلقى علومه الأ يف الفرة الأ

دب  ي������د والده يف املعرة. ثم على يد �سيوخ الأ

يف حلب. وبعد ذلك وطلباً للعلم قام برحلته 

ال�ساحلية امل�سه������ورة، والتي �سملت اأنطاكية، 

والالذقية وطرابل�س. ليعود بعدها اإىل املعرة 

وقد بلغ الع�رين من العمر. وبقي يف بلدته 

خم�سة ع�ر عاماً ثم رحل بعدها اإىل بغداد 

ليّطل������ع على ما يف مكتباته������ا، وما يدور يف 

جمال�س علمائها، وليحتل مكاناً مرموقاً بني 

أ�سهر معدودات،  أدبائها. وبعد �سنة واحدة وا ا

يعود اإىل املعرة ليعلن عزلته، ولي�سبح رهني 

املحب�َسنْي.

ويالح������ظ اأن املع������ري يف ه������ذه الف������رة 

كان مث������ل النحلة املتنقلة ب������ني اأزهار الكتب 

والعق������ول. كما غا�س رويداً رويداً يف اأعماق 

اللغ������ة العربي������ة ي�ستاف ن�سي������م اجلمال من 

بداع من حروفها.  أري������ج الإ روحها، ويقتات ا

ومل يتك�س������ب بال�سعر كغريه من ال�سعراء. وقد 

جمعت الق�سائد التي نظمها يف هذه الفرة، 

أنه كان  أ�سماه )�سقط الزند(، ويبدو ا بديوان ا

يف هذا الدي������وان مقلداً للمتنبي يف كثري من 

فكار الجتماعية.  غرا�س ال�سعري������ة، والأ الأ

ولغ������رو يف ذلك فاملتنب������ي �ساعره املف�سل. 

اأُعجب ب������ه، واأحبه، ومل يردد يف الدفاع عنه 

يف اأ�سعب املواق������ف، واحلادثة املوؤ�سفة التي 

جرت ل������ه ب�سبب ذلك يف جمل�������س املرت�سى 

دبي ببغداد معلومة وم�سهورة. الأ

واأما عن فرة اعتزاله، فقد خط لنف�سه 

نهج������اً خا�ساً، واجته نح������و ال�سعر الفل�سفي 

فكان ديوان اللزوميات. كما اجته اإىل البحث 

التاأملي. ف������كان كتاب الف�س������ول والغايات، 

وكتاب ر�سالة الغفران، وغريهما.. وقد اأعلن 

أن������ه يف جميع اأبحاث������ه وتاأمالته ل ي�سر�سد  ا

�سباب  راء عن الأ اإل بالعق������ل، وقد تعددت الآ

الت������ي اأجلاأت املعري حلي������اة الزهد والعزلة 

أك������رث مياًل اإىل ما قالته الدكتورة بنت  واأراين ا

ال�ساطئ باأنه )اعتكف يف منزله، ل تقوًى، بل 

ن�سان الذي  كربياًء()42( نعم اإنه������ا كربياء الإ

أب������ى اأن ينازع النا�س دنياه������م، وياأنف عما  يا

ميار�سونه من عبثية يف ميادين احلياة. ولكن 

عزلة هذا ال�ساعر الكبري كانت عزلة ماأهولة 

اإن �سّح هذا التعبري. حيث اأ�سبح منهاًل ياأتيه 

نح������اء، وغدا مرجعاً  التالميذ من جميع الأ

دباء وال�سعراء، �سباح م�ساء. يق�سده الأ

❁    ❁    ❁

هكذا كان������ت حرك������ة ال�ساعري������ن. لقد 
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�سالح احلياة  ت�سابهت اأهدافهما يف العمل لإ

ن�سانية، وا�ستنها�س ال������روح العربية؛ واإن  الإ

أ�سل������وب كل منهما. �سل������ك املتنبي  اختل������ف ا

طريق التمرد والع�سي������ان، ومهاجمة امللوك 

وذوي ال�سلط������ان، وبقي حتى اآخر حلظة يف 

حياته �ساخماً يتحدى الزمان. 

�سالحية،  و�سلك املعري طريق الن�سائح الإ

بكل ه������دوء وروّية، يعبد الدياّن، وي�سب نور 

العق������ل يف �������راج الوجدان. فم������ا هي هذه 

�سالحي������ة التي طرحها يف جمال  فكار الإ الأ

احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية؟!!

آراء �سيا�سية يف  له������ذا ال�ساعر احلكي������م ا

أ�سل������وب احلكم �سبقت ع�ره������ا، من حيث  ا

ا�ستنارتها ودميقراطيتها، وليزال الكثري من 

بلدان عاملنا احلايل يفتقر اإليها.

- يقول يف اللزوميات:

ُم�����لَّ �مل���ق���ام، ف��ك��م �أع���ا����رش �أم����ًة

�أم����رت ب��غ��ري ���س��الح��ه��ا �أم���ر�وؤه���ا

ظلمو� �لرعية، و��ستجازو� كيدها

)43(
وَعَدْو� م�ساحلها، وهم �أجر�وؤها

أة يفتقدها  - وينتقد ح������كام ع�ره بجرا

أبناء ع�رنا: الكثريون من ا

ف�������س���اأُن م��ل��وك��ه��م َع������ْزٌف وَن�����ْزٌف

م������ور ج��ب��اة َف����ْرج و�أ����س���ح���اب �لأ

وه�������مُّ زع���ي���م���ه���م �إن������ه������اُب م����اٍل

)44(
�أو �إحالُل َفْرج ْهِب،  حر�ُم �لنَّ

- واحلاكمون يف تخمة والنا�س جوعى:

م�سّلطٌة �سياطنٌي  ن����اَم  �لأ �سا�س 

يف كل ع�رٍش من �لو�لني �سيطاُن

َمْن لي�س يحَفُل ُخْم�َس �لنا�س كّلهُم

)45(
�إن بات ي�رشب خمرً� وهو مبطان

- وي�س������ري اإىل حتال������ف احلاك������م الظامل، 

ورجل الدين املتاجر بدينه:

م������ارة باخلنا �لإ ن���ال  ف��اأم��ريه��م 

)46(
ي��ت�����س��ّي��ُد ب�سالته  وتقّيهم 

- وي������كاد يبكي منرب ال�سالة يوم اجلمعة 

لهذا التحالف املخادع:

ب�سفاهٍة ُجُمعاتهم  يف  يدعون 

)47(
مريهم، فيكاد يبكي �ملنرب لأ

- واأخ������رياً ين�س������ح مب�س������ورة العقل على 

نام: الدوام يف �سيا�سة الأ

م������ور ب��غ��ري ع��ق��ٍل ي�����س��و���س��ون �لأ

ْه �سا�سَ وُي��ق��ال  �أم��ره��م،  فينفذ 

منهم و�أّف  �حل���ي���اة،  م���ن  ف�����اأّف 

 )48(
ْه خ�سا�سَ رئا�سته  زم��ٍن  وم��ن 

❁    ❁    ❁

اأما يف جمال احلي������اة القت�سادية، فقد 

انتق������د التفاوت الطبقي ب������ني النا�س وطرح 

اأفكاراً ذات طاب������ع ا�سراكي يف توزيع الرثوة 

واإنفاق املال:
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- فحياة الرف تف�سد الأخالق، )وماجاع 

فقري اإل مبا ُمّتع به غني(.

غ��ن��ى زي����ٍد ي��ك��ون ل��ف��ق��ر َع��ْم��رٍو

��َن��ْه و�أَح���ك���ام �حل�����و�دث ل ُي��َق�����سْ

وم�����ن ي��ح��م��د ل��ع��ي�����س��ت��ه َل���ي���ان���ًا

)49(
َنْه �رش�سْ �أخالقًا   ، �لِغبَّ يذم 

- ويتعجب م������ن التف������اوت الطبقي بني 

النا�س:

نام تعّجبي لقد طال يف هذ� �لأ

)50(
َل��ُرو�ٍء، قوبلو� بِظماِء!! فيا 

- ويت�ساءل م�ستغرباً:

كيف ل ي�رشك �مل�سيقني يف �لنعمة

)51(
����ْع����م����اُء؟ ق�����وٌم ع��ل��ي��ه��ُم �ل����نَّ

أي������ه ل يحتاج اإّل  ن�س������ان بح�سب را - والإ

لقوت يومه وم�سكنه:

ف��ح�����س��ب��ي م���ن �مل�����ال ق���وت���ي به

)52(
�مل�سكن �لوطن  من  وح�سبي 

- ويدعون������ا للت�سبي������ه بالط������ري يف جمع 

املال:

خما�سًا ت��غ��دو  بالطري  ��ْه  وت�����س��بَّ

)53(
وتعّد �لَي�سار، ملَء �حلو��سْل

- وبذل املال طريق للمجد

حماَقها خفت  �مل���ال  ب���دور  و�إذ� 

)54(
فهالُل جمدك غرُي ذي �إبد�ر

أبا العالء كان دميقراطي  وهكذا يبدو اأن ا

ال������راأي يف ال�سيا�س������ة وا�سراك������ي املنهج يف 

القت�ساد. يكره الظلم وينتقده ب�سعره ونرثه. 

ولكنه مل يتج������اوز الراأي العقلي يف مقاومته. 

ن������ه مفعم بالت�س������اوؤم الفل�سفي. لقد  وذلك لأ

انتهت النظرة الت�ساوؤمي������ة باأبي العالء، كما 

يق������ول اأحد دار�سيه اإىل العتقاد )باأن اجلور 

أّن الع������دل اأمٌل ل  واق������ع ل �سك في������ه، واإىل ا

أ�������س املريح على ما  �سبي������ل اإليه. واإىل اأن اليا

لم خ������ري من اجله������اد الذي ل  يث������ري من الآ

يغني. واملغامرة الت������ي ل جتدي. لقد �رب 

أ�������س احلياة، التي تريحه وتريح  أبو العالء كا ا

)55(
منه(.

❁    ❁    ❁

خ������رية يف  ن لننتق������ل اإىل النقط������ة الأ والآ

بحثن������ا. اإىل العم������ق املع������ريف عن������د هذين 

ال�ساعرين يف جمال اللغة العربية:

أب������و الطي������ب مم������ن ي�س������ار اإليه،  - كان ا

بالن�سب������ة ملعرف������ة اللغة العربي������ة وا�ستظهار 

أبا عل������ي الفار�سي،  غريبه������ا. وقد ُذك������ر اأن ا

عامل اللغة املعروف ق������د وجه اإليه �سوؤالً عن 

عدد اجلموع على وزن )ِفْعلى( فاأجابه لَغْوره 

)ِحْجلى( و)ِظْربى(. ونقل بعد ذلك عن اأبي 

أنه ق������ال: فطالعت كتب املطالعة ثالث  علي ا

ليال على اأن اأجد لهذين اجلمعني ثالثاً فلم 

)56(
اأجد.
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أبو العالء، فق������د امتلك مقومات  أما ا - ا

كرث معرفة بتفرعاتها  اللغة العربية، وكان الأ

اللفظي������ة، وفنونه������ا البياني������ة، والنحوي������ة، 

والعرو�سي������ة. وهذا ما جع������ل اأحد الباحثني 

يقول: )ل اأعرف اأن اأحداً وعى اللغة العربية 

أب������و العالء. وما اأعرف اأن اأحداً  كما وعاها ا

أبو العالء.  را�س������ى اللغة العربية كما را�سها ا

وما اأعرف اأن اأحداً �ّرف اللغة العربية يف 

أبو  اأغرا�سه، وحاجات������ه الفنية، كما �ّرفها ا

)57(
العالء(.

- لقد �سيط������رت بنية اللغة العربية على 

الثقافة العقلية لهذين ال�ساعرين واأثرت على 

نظرتهما الجتماعية. فكثرياً ما يجعالن من 

ن�سانية بني النا�س جمرد انعكا�س  العالقات الإ

ملا بني اللغة واأدواتها من تاأثريات. وكثرياً ما 

يتخذان من حروف اللغة وقواعدها مقيا�ساً 

تو�سيحي������اً لل�سلوك الب�������ري. و�ساأكتفي هنا 

بعر�س ثالثة اأمثلة فقط من �سعر كل منهما 

مر: عن هذا الأ

- فه������ا هو املتنبي ي�ستخدم حروف اللغة 

رادة ونف������اذ العزم يف  للدلل������ة على ق������وة الإ

ممدوحه:

ى �إر�دته، َف�)�سوَف( له)َقٌد( �أم�س

)58(
( له)هنا( ق�سى َف�)َثمَّ و��ستقرب �لأ

وميدح اآخر فيجعله اأجمل بيت لل�سعر يف 

ق�سيدة احلياة:

ن���ام ل��ن��ا، ف��ك��ان ق�سيدًة ُذك���ر �لأ

)59(
كنت �لبديع �لَفْرَد من �أبياتها

ويذم بع�������س النا�س فال يجيز ال�ستفهام 

ن )َمْن( تخت�س  عن اأحده������م مبن ه������ذا؟ لأ

بالعقالء:

ح���ويل ب��ك��ل م��ك��اٍن م��ن��ه��ُم ِخ��َل��ٌق

)60(
ُتْخطي �إذ� جئت يف ��ستفهامها مبن؟

- وها ه������و املعري ي�سب������ه نف�سه بالفعل 

ن كليهما معتل العني: )قال( لأ

ْعِلْلُت عّلة )قال( وهي قدميٌة �أُ

)61(
�إب��ر�وؤه��ا هم  كلَّ طّبة  �لأ �أعيا 

والنتائ������ج مبقدماتها. هك������ذا تقول لغة 

احلي������اة، وعلى هذا تقوم بني������ة اللغة يف كل 

احلالت:

فعال جاءت عليلًة �إذ� �عتّلت �لأ

)62(
و�مل�سادر �أ�سماوؤها  كحالتها 

أبيات من ال�سعر يكتب  واأعمار الب�ر يف ا

امل������وت قوافَيها. ولكن ه������ل ي�سري املوت على 

طريقة �ساعرنا يف ل������زوم مال يلزم، فيموت 

ن�سان اأكرث من مرة واحدة؟ الإ

و�أع���م���ارن���ا �أب���ي���ات ���س��ع��ٍر ك��اأمن��ا

)63(
ق��و�يف للمن�سدين  �أو�خرها 

❁    ❁    ❁
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بي  - واأخ������رياً اأقف عند هذين البيتني لأ

الطيب:

ويف �لنا�س من ير�سى مبي�سور عي�سه

جلُدُه و�لثوُب  رج��اله  ومركوبه 

ول���ك���نَّ ق��ل��ب��ي ب���ني ج��ن��ب��يَّ م��ال��ه

)64(
ه مدًى ينتهي بي يف ُمر�ٍد �أحدُّ

ول،  وكاأنه ي�سور حياة املعري يف البيت الأ

فه������و الذي ير�سى مبا يتي�ر من العي�س بعد 

اأن نف�س عن كاهليه غب������ار الدنيا وفتنتها. 

واملتنب������ي ي�سور نف�س������ه يف البيت الثاين فهو 

ذو طم������وح َجموح ل ح������دود له، وهو يف قلق 

أ. م�ستمر ل يهدا

- واأقف عند ه������ذا البيت من لزوميات 

املعري:

َلَعْمرك ما غادرُت مطلع ه�سبٍة

)65(
من �لفكر �إل و�رتقيت ه�سابها

اإن������ه يعرب به������ذا البيت ع������ن ان�رافهما 

مع������اً اإىل اجتن������اء الثقافة وحت�سي������ل العلوم 

وقراءة الكت������ب وخا�سة ما يتعلق منها بعلوم 

كرث  اللغة العربية. واإذا ما كان املتنبي هو الأ

ارحتالً وراء طموحاته الدنيوية بالرغم من 

حر�سه على اهتماماته املعرفية. فاإن املعري 

وبالرغ������م من ظالم عينيه، ب������ل رمبا ب�سبب 

قدر �سعوداً،  هذه الظلمة يف عيني������ه كان الأ

عم������ق غو�ساً يف  على ه�سب������ات الفكر، والأ

بحار اللغة.

❁    ❁    ❁

وختاماً، اأ�سارح القارئ الكرمي، باأنني مل 

اأخ������ر احلديث عن اأبي الطيب واأبي العالء، 

نهما اأعلى قمتني يف تراثنا  يف هذا البحث، لأ

نهما عا�سا  ال�سع������ري والفكري وح�سب. بل لأ

يف ع�������ر ي�سبه الكثري م������ن �سمات ع�رنا، 

من حي������ث تبعرث اأمتنا اإىل اأجزاء، ومن حيث 

ما �سادها وما ي�سودها من فن و�سفك دماء. 

والقت�سادي  ال�سيا�س������ي  وكان م�روعهم������ا 

ن. والفكري هو مانحتاجه الآ

لب������ّد م������ن ا�ستنها�س الع������رب لمتالك 

جنبي  مقدراتهم، وللخال�س م������ن النفوذ الأ

الذي يتحكم بهم، وهذا ما عمل به املتنبي.

ولبّد من توفري الدميقراطية، والتخفيف 

م������ن التفاوت الطبقي ب������ني النا�س، وهذا ما 

أي�ساً من التعمق  أبو العالء. ولبّد ا ن�س������ح به ا

بجدي������ة الثقافي������ة، والتوج������ه  يف اإتق������ان الأ

ل�ستيعاب اللغة العربي������ة. وهذا ما عمل له 

أبي الطّيب واأبي العالء. كلٌّ من ا
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؟
)1(

ما هي �ملادة �ل�سود�ء

يرتبط مفهوم املادة ال�سوداء بنظرية النفجار الكبري، ووفق هذه النظرية، 

م������ر الكون مبرحلة تو�سع �ريعة ج������داً يف بدايات وجوده. وقد اكت�سب الكون 

خ������الل هذا التو�سع ال�ريع كمية هائلة من املادة هي اأكرب بكثري من كل املادة 

التي ميكننا روؤيتها اليوم يف ال�سماء على �سكل جنوم وكواكب وغبار وجمرات 

أنه توجد مادة خفية يف الكون ل نراها. و�سدم اإلخ. وهذا يعني ا

باحث ومرتجم �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان دلد�ر فلمر

❁

˜

الكون	 يف اخلفية املادة عن البحث

❁❁

مو�سى ديب اخلوريمو�سى ديب اخلوري
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أي�س������اً اأن املجرات  لح������ظ الفيزيائيون ا

القريبة من جمرتن������ا درب التبانة لها �رعة 

دوران اأعل������ى م������ن ال�رعة الت������ي نفر�سها 

اعتماداً على كمية املادة املرئية التي تتاألف 

أي�ساً اأن الكتلة الكلية  منه������ا. وقد ا�ستنتجوا ا

لبع�س املجرات اأعلى بع�ر مرات من الكتلة 

الكلية للنج������وم التي توؤلفه������ا، ويُن�سب فرق 

أي�ساً اإىل املادة ال�سوداء.  املادة هنا ا

لغز �ملادة �لناق�سة يف �لكون

ل ي������زال لغز هذه امل������ادة ال�سوداء يقاوم 

حماولت الفيزيائيني والفيزيائيني الفلكيني، 

أم التجريبي������ني اأم  أكان������وا م������ن النظري������ني ا ا

الرا�سدين، منذ اأكرث من �سبعني �سنة. فهذه 

امل������ادة ت�سكل كما هو معتقد بني 95 و 99 % 

من الكتل������ة الكلية للكون، ومع ذلك فالعلماء 

ل يعرفون ماهيته������ا ول ي�ساهدونها. ولهذا 

 .
)2(

يطرح العلم������اء فر�سيات كث������رية ب�ساأنها

ومب������ا اأن وجود هذه املادة يرتكز على حجج 

ماأخ������وذة من نظرية اجلاذبي������ة، فقد اعتقد 

أنه ميكن التخل�������س من هذه املادة  بع�سه������م ا

التي اأربكت العلماء مبراجعة نظريات نيوتن 

أين�ستني يف اجلاذبية. لكن هذه املراجعات  وا

مل حتق������ق اأي نتيجة. وت�س������اءل علماء اآخرون 

مر باملادة  ب�س������كل مبا�ر اأكرث: هل يتعل������ق الأ

لكرونية  العادية الت������ي مل تكت�سفها عيوننا الإ

بعد، مهما بلغت اإمكانياتها؟ رمبا تكون هذه 

املادة موؤلفة من ج�سيمات مثل النيوترينو ل 

تتفاعل اإل نادراً جداً مع املادة. اأو حتى رمبا 

كانت موؤلفة من ج�سيمات اأخرى اأكرث غرابة 

طرحته������ا نظري������ات التناظ������ر الفائق؟ ذلك 

ممكن، ولك������ن الفيزيائيني يذهب������ون اأحياناً 

أبع������د من ذل������ك. فها اأن  يف تخيالته������م اإىل ا

بع�سهم يق�سي كافة هذه الفر�سيات ليوؤكد 

أننا يج������ب األ نفكر بامل������ادة العادية، بل اإن  ا

الفراغ نف�س������ه، يف �روط معينة، يوّلد حقاًل 

للقوى ممتلئ������اً بجزيئات جمهول������ة. وهناك 

ع������دد من الباحثني الي������وم يعملون على مثل 

ه������ذه الفكرة التي �سميت »اجلوهر اخلام�س 

quintessence«. وه������ذه الفر�سي������ة تعيد 
أين�ستني الكوزمولوجية التي كان  اإحياء ثابتة ا

وىل  ق������د اأدخلها ب�سكل رئي�سي يف مناذجه الأ

للك������ون، قبل اأن يبطلها هو نف�سه قائاًل »اإنها 

كانت اأجمل خطاأ يف حياته«. 

اإن النتائج �سلبي������ة من جانب الرا�سدين 

واملجربني. فالذين ير�سدون النجوم ال�سغرية 

العامتة يق������رون باإخفاقهم م������ع احتفاظهم 

. وه������م ل يراجعون عن 
)3(

م������ل واملثابرة بالأ

التفكري ب������اأن املادة ال�سوداء هي مادة عادية، 

املادة الت������ي تتاألف منها النج������وم والكواكب 

اإلخ. وه������م يحاول������ون ب�سكل خا�������س ر�سد 
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الثقوب ال�سوداء التي ميكن اأن ت�سبح مرئية 

أث������ر العد�سات الثقالية على �سوء  من خالل ا

النجوم الواقعة خلفه������ا. اأما الذين يريدون 

تو�سيع جمموعة اجل�سيمات الكبرية فينزلون 

أو يبحثون  أنفاق ا اإىل الكهوف، ويغو�سون يف ا

ع������ن الر�سا�س يف اأعم������اق البحار حماولني 

أي�ساً مل يتم  العثور على غايتهم. ولك������ن هنا ا

العثور على �سيء منذ نحو ع�رين �سنة. فهل 

يجب بالتايل اأن ناأمل بتحقيق قفزة كبرية يف 

أم بحل تدريجي  املجال النظري والت�سوري، ا

للغ������ز؟ وم������ن ي������دري، فرمبا م������ع قليل من 

الثقيلة  النوترالينوات  الهيدروجني وبع�������س 

للمرا�سد  التكونولوج������ي  التق������دم  �سيمكننا 

وامل�رعات باإعطاء امل������ادة ال�سوداء منظوراً 

مركباً. 

�ملادة �ل�سود�ء ت�ستع�سي على �لبحث

ما هو ه������ذا اجلوهر الذي ي�سكل اجلزء 

كرب من كتلة الكون، ول ي�سدر ال�سوء اإمنا  الأ

آث������اره الثقالية؟ منذ  ميكن ك�سفه من خالل ا

نحو خم�سني عاماً حت������اول نظريات عديدة 

أ اأولً  جاب������ة عل������ى هذا التح������دي. لنب������دا الإ

مبراجعة تفا�سيل امل�ساألة. 

أدوي������ن هبل يف الع�رينيات قد فهم  كان ا

اأن جمرتنا جمرد جزيرة �سغرية جداً وم�سيئة 

مثل ملي������ارات املجرات املتناثرة يف الف�ساء. 

أبعد  أنه كلما كانت هذه املجرات ا وقد لحظ ا

كلما كانت تبتعد اأ�رع ع������ن بع�سها بع�ساً. 

وي�سهد ذلك على تو�سع الكون الذي كانت قد 

تنباأت به النظرية اجلديدة الن�سبية العامة. 

وبين������ت اخلرائط التي و�سعت لل�سماء خارج 

اإطار جمرتنا خالل ال�سنوات التالية اأن توزع 

أبداً يف الكون. فبع�س  املجرات لي�س منتظماً ا

املجرات تتجمع يف ح�سود من عدة مئات من 

املجرات. وهذه احل�سود تنتقل ككتلة واحدة 

وفق قوان������ني التو�سع الكوين. وتتبع املجرات 

الت������ي توؤلف احل�سد حرك������ة احل�سد الكلية. 

ولك������ن يكون لها اإ�ساف������ة اإىل ذلك، وبالن�سبة 

حلرك������ة احل�سد، �رعات داخلي������ة تعود اإىل 

اجلاذبية الت������ي تولدها امل������ادة املوجودة يف 

احل�س������د نف�سه. ومن������ذ اكت�س������اف اأول هذه 

احل�س������ود املجرية، وه������و ح�سد كوما، لحظ 

العلماء اأن الطاقة احلركي������ة لهذه املجّرات 

تق�سي باأن تك������ون الكتلة الكلية للح�سد اأكرب 

بكثري )مئة �سع������ف!( من الكتلة الناجتة عن 

النج������وم وحدها التي توؤل������ف هذه املجرات: 

أنه توجد كتلة هائلة غري مرئية.  وهذا يعني ا

ونعرف اليوم مئات احل�سود املجرية املماثلة 

حل�سد كوم������ا هذا، وهي كله������ا ت�ستمل على 

كتلة غري مرئية. 
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ح�سود جمرية

اإذا كان م������ن الثاب������ت اأن 

الن�سب������ة الكب������رية ب������ني املادة 

غري املرئي������ة اإىل املادة املرئية 

ي�سري  املجري������ة  احل�س������ود  يف 

اإىل وج������ود امل������ادة العامتة يف 

املجرية،  واحل�س������ود  املجرات 

لك������ن ال�س������وؤال ه������ل اأن هذه 

املادة لي�ست موجودة يف بقية 

مناطق الك������ون؟ فاإذا تبني اأن 

الكتلة اخلفي������ة مرتبطة بكل 

جم������رة يف الكون فه������ذا يعني 

أنه������ا موج������ودة يف كل نقطة  ا

من الك������ون فيها �سوء النجوم 

واملجرات. وميك������ن اأن نحدد 

احل�سود  يف  نف�سها  بالطريقة 

املجرية كمي������ة املادة املوجودة 

يف املج������رات بقيا�س �رع������ة دوران النجوم 

أي�ساً ال�سحب الهيدروجينية. اإن �رعة  بل وا

ال������دوران هذه تب������دو ثابتة بالن�سب������ة للبعد 

عن املركز. وميكن تف�س������ري ذلك ب�سهولة يف 

املنطق������ة املركزية من خالل الكمية املعروفة 

من امل������ادة امل�سيئة. ولكن بعد هذه املنطقة، 

أبع������د ما ميكننا اأن نرى، تدور ال�سحب  واإىل ا

الهيدروجيني������ة النادرة التي ل تزال موجودة 

بال�رع������ة نف�سها دائماً. ويق�سي ذلك وجود 

كتل������ة اأكرب بكثري م������ن الكتل������ة املكت�سفة من 

�سعاع الذي تظل  �سعاع. وحت������ى الإ خالل الإ

القيا�سات ممكن������ة عنده، فاإن ه������ذه الكتلة 

متث������ل بالن�سبة لكل جمرة كتل������ة تفوق الكتلة 

املر�س������ودة بع�رة اأ�سعاف. فلكي تكون كافة 

املادة ال�سوداء املكت�سفة يف احل�سود املجرية 

مرتبط������ة مبجرات يج������ب اأن تبقى �رعات 

ال������دوران ثابتة عل������ى م�ساف������ات اأكرب بع�ر 
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ن و�سائل  مرات. ولي�س لدى العلماء حتى الآ

للتحقق م������ن ذلك. ف������اإن كان ذلك �سحيحاً 

ف������اإن املادة العامتة توجد حيث وجدت املادة 

امل�سيئة. 

�مل�ستويات �ل�سغرية و�لكبرية

أنه توج������د مادة عامتة على  ولكن ل بد ا

م�ستوي������ات اأ�سغر بكثري من احل�سود، اأي من 

رتبة ب�سعة ع�رات م������ن الكيلوبار�سك)4(. 

وذلك يف باط������ن املجرات نف�سها. ففي حني 

اأن كثاف������ة جمرة ما اأكرب بع�رة اآلف مرة من 

الكثاف������ة املتو�سطة للكون، ف������اإن الن�سبة بني 

املادة العامتة اإىل املادة امل�سيئة لي�ست كبرية 

ج������داً بالن�سبة حل�سد جمري: فاملادة العامتة 

تتب������ع يف جزء كب������ري منها الت������وزع الف�سائي 

للمادة املنرية. 

أي�ساً املادة العامتة على م�ستويات  وهناك ا

أعل������ى بكث������ري من احل�س������ود املجري������ة. اإنها  ا

ال�سوي������ات العليا التي ت�سل اإىل عدة ع�رات 

من امليغابار�س������ك، واإنه ملن املمكن يف الواقع 

اأن نقي�������س ب�سكل اإح�سائ������ي يف كامل الكون 

الذي ن�ستطي������ع الو�سول اإلي������ه التخلخالت 

وع������دم النتظام يف توزع املج������رات بالن�سبة 

اإىل كثافة واح������دة. اإن التعار�سات على هذا 

امل�ستوى ل تتع������دى قيمة الواحدة القيا�سية. 

أي�ساً القي������ام يف كامل الكون  ومن املمك������ن ا

املر�س������ود باإح�سائيات لل�رع������ات اخلا�سة 

للمجرات والناجمة عن كامل املادة املوجودة 

أي�ساً  يف ه������ذه الالجتان�س������ات. وجند هن������ا ا

قراب������ة مئة �سعف ما جنده من مادة مرئية. 

وحتى لو مل تكن هذه التخلخالت يف الكثافة 

بالن�سب������ة للمتو�سطة كبرية ج������داً، فاإن ن�سبة 

امل������ادة العامتة على امل������ادة املرئية تبقى هي 

أن������ه توجد مادة عامتة  نف�سه������ا. وهذا يعني ا

يف كل مكان. وتتبع هذه املادة العامتة ب�سكل 

عجيب التخلخالت يف ت������وزع املادة املرئية، 

أنه������ا تتبعها كظله������ا ب�سكل من  حت������ى يبدو ا

�سكال! الأ

وهناك و�سيلة اأخرى، عند هذه امل�ستويات 

أو العليا، وهي القيا�س ب�سكل مبا�ر  الكربى ا

لتوزع الكتلة غري املرئي������ة: وذلك عن طريق 

أث������ر مع������روف جي������داً يف الن�سبي������ة العامة،  ا

حي������ث اإن الالجتان�سات نف�سها يف توزع هذه 

�سع������ة ال�سوئية التي ت�سلنا  الكتلة ت�سبح الأ

بعد والواقع������ة يف اخللفية  من املج������رات الأ

الكوني������ة. وهكذا تب������دو لنا ه������ذه املجرات 

وكاأنه������ا م�سوهة بتاأثري العد�س������ات الثقالية. 

وبقيا�س هذه الت�سوه������ات ي�سبح من ال�سهل 

الو�سول مبا�رة اإىل الالانتظام يف الكثافة. 

�لكثافة �حلرجة

امل������ادة العامتة موج������ودة اإذن. واجلذب 
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الثق������ايل الذي متار�سه ي�ساهم لي�س فقط يف 

الالجتان�س������ات يف ال�رع������ات املر�سودة، بل 

ويغ������ري اأي�ساً حركة التو�سع العامة للكون. اإن 

العلم������اء يحددون الكثاف������ة املتو�سطة للكتلة 

يف الكون باأخذ واح������دة كثافة حدية تتوازن 

بالن�سبة له������ا متاماً طاقة اجل������ذب الثقايل 

والطاق������ة احلركية املرتبطة بها واملرتبطتان 

بالتو�س������ع الكوين. وت�سمى ن�سبة كثافة الكتلة 

 .)mالكلي������ة اإىل هذه الكثافة احلرجة ب� )ظ

وهي حتدد من خالل قيا�سات العلماء التالية: 

ن�سب������ة الكتلة غري املرئي������ة اإىل الكتلة املرئية 

يف الالجتان�س������ات، والتي يفر�������س العلماء 

أنهم ا�ستطاعوا ح�سابها بالن�سبة للكون كله،  ا

ون�سبة الكثافة الو�سطي������ة للمادة املرئية اإىل 

الكثافة احلرجة يف الكون كله. وهكذا تبدو 

قل 0.3.  قيمة ظm ت�ساوي على الأ

يوج������د باملقابل تعريف ه������ام جداً لهذا 

املعيار نف�س������ه ل يعتمد على املنطق ال�سابق. 

فهو يقي�س مبا�������رة الكتلة الكلية للكون من 

خالل درا�سة زم������ن ت�سكل احل�سود املجرية. 

تكون هذه املدة اأكرب اإذا كانت كمية املادة اأقل 

يف الكون. يكفي بالتايل تعداد كافة احل�سود 

املجري������ة من حجم حم������دد، وتعداد احل�سود 

القريبة املوجودة حالياً واحل�سود البعيدة اأي 

التي نراها يف املا�س������ي. فاإذا كان يوجد يف 

املا�س������ي القريب عدد م�س������اوي من احل�سود 

للتي نراها اليوم فهذا يعني اأن ت�سكلها بطيء 

واأن املادة يف الكون قليلة. باملقابل، اإذا كانت 

احل�سود اأقل بكثري منها يف املا�سي مما هي 

عليه اليوم فهذا يعني اأن ت�سكلها كان �ريعاً 

واأن الك������ون ي�ستمل على الكثري من املادة. اإن 

العلماء يعمل������ون حالياً على تطوير وحت�سني 

أنها  ه������ذه الطريقة. ومع ذلك م������ن املقبول ا

متوافق������ة مع قيم ل� ظm بني 0،3 و 1، مما 

يثبت النتائج الناجتة عن قيا�س ال�رعات. 

اإن طبيع������ة هذه املادة ال�س������وداء ل يزال 

جمهولً. فيمك������ن اأن تكون موؤلفة من اأج�سام 

من حجم النجوم اإمن������ا غري م�سعة وي�سميها 

 Massive compact( العلماء ماخو�������س

halo objects(. وجت������ري حالي������اً جتارب 
ج�سام يف  للك�سف ع������ن وجود مثل ه������ذه الأ

أنه اإذا كان  ن ا جمرتنا. وق������د بينت حت������ى الآ

ج�سام من هذا النمط لكنها ل  يوجد بع�س الأ

تف�ر الكتلة الالمرئية املوجودة يف جمرتنا. 

ولهذا من املنطقي اأكرث البحث عن املادة 

ال�سوداء عل������ى �سكل غازات م������ن ج�سيمات 

�سعاع. والفر�سية  كب������رية الكتلة ول ت�سدر الإ

أنها مادة مماثلة  ب�سط يف هذا املجال هي ا الأ

للتي تت�س������كل منها النج������وم، اأي الربوتونات 

والباريونات. وبالتايل تك������ون املادة ال�سوداء 
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عبارة عن �سح������ب الهيدروجني البادرة جداً 

وغري القابلة بالتايل للر�سد بو�سائل الر�سد 

احلالي������ة. وم������ع ذلك، ف������اإن الكتل������ة الكلية 

للباريون������ات يف الكون، الت������ي باتت معروفة 

ن، غري كافية ملثل هذا احلل للمادة  جيداً الآ

ال�سوداء. فالتو�سع الكوين يق�سي اأن �روط 

احل������رارة والكثافة يف املا�س������ي البعيد كانت 

أب�سط العنا�ر  قد عملت معاً عل������ى ت�سكيل ا

املوج������ودة حالي������اً يف الك������ون، اأي الديريوم 

والهلي������وم والليثي������وم. ووف������ق النظرية التي 

ت�س������ف ت�سني������ع هذه العنا�������ر يف الدقائق 

وىل م������ن عمر الكون، ف������اإن ن�سبتها كانت  الأ

تتعل������ق ب�سدة بكمي������ة الباريونات )يف واحدة 

احلجم( املوج������ودة يف الك������ون. وهكذا فاإن 

غزارة ه������ذه املواد املر�س������ودة اليوم تعطينا 

كمية حمددة متاماً للباريونات. والنتيجة اإنه 

كان يل������زم كمية اأكرب منه������ا بع�ر مرات من 

اأج������ل اأن تكون الباريونات احلالية هي اأ�سل 

املادة ال�س������وداء يف الكون. وهن������اك اإمكانية 

اأخرى ه������ي اأن تكون املادة ال�س������وداء موؤلفة 

من النيوترين������وات. وهذه اجل�سيمات تر�سد 

عادة يف جتارب املخاب������ر وهي خفيفة جداً 

أنها  اإىل ح������د اأن كتلتها التي يعتق������د العلماء ا

غري معدومة ل ميكن قيا�سها ب�سكل مبا�ر. 

ويوجد منها نحو 300 ج�سيم يف كل �سنتمر 

مكع������ب يف الكون. وهي م������ن بقايا النفجار 

البدئي الكبري )متام������اً كما يوجد نحو 400 

فوت������ون يف كل �سم3 والت������ي ت�سكل ما ي�سمى 

�سعاعي������ة الكوني������ة(. وبالتايل  باخللفي������ة الإ

ميك������ن ب�سبب غزارة ه������ذه النيوترينوات اأن 

أ�س������ل املادة العامت������ة يف الكون،  تك������ون هي ا

اإذا كان������ت كتلته������ا الفردية م������ن رتبة 8-10 

�سف، فمثل  من كتلة الربوتون. ولك������ن مع الأ

هذه اجل�سيمات اخلفيفة يكون لها يف الكون 

البدئي �رع������ات عالية جداً توّحد وجتان�س 

الكثاف������ة املادي������ة: فلو كانت امل������ادة ال�سوداء 

موؤلفة من نوترين������وات كبرية الكتلة فما كان 

ميكن له������ا اأن تت�س������ف بالالجتان�سات التي 

أي�ساً احتمال اأن  تبني توزعها. ويلغ������ي ذلك ا

تكون امل������ادة ال�سوداء موؤلف������ة من ج�سيمات 

اأخرى خفيف������ة جداً. مع ذلك هناك ا�ستثناء 

ممكن بالن�سب������ة جل�سيمات افرا�سية ت�سمى 

ك�سيونات axions، والتي ُطرح وجودها  الأ

يف اإط������ار نظرية توحيد القوى. فعلى الرغم 

م������ن كتلته������ا الب�سيطة جداً فاإنه������ا ميكن اأن 

تُخل������ق يف �������روط خا�سة ج������داً بال �رعة. 

أي�س������اً موؤلفة على  لكن امل������ادة ال�سوداء هنا ا

رجح من ج�سيم������ات كتلتها الفردية يجب  الأ

اأن تك������ون اأكرب. وهكذا ن�س������اأت فكرة جديدة 

من������ذ نحو عقدين من الزمن، تقول اإن املادة 
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ال�سوداء يجب اأن تكون موؤلفة من نوع جديد 

م������ن اجل�سيمات، كبرية الكتلة بدرجة كافية، 

ن. وله������ذا يبحث عنها  ومل تكت�س������ف حتى الآ

العلماء اليوم يف امل�رع������ات ب�سكل حمموم. 

وقد دعيت ه������ذه اجل�سيمات وميب�س، وهي 

ت�سكل مادة تدع������ى املادة ال�س������وداء الباردة 

 .)Cold Dark Matter م������ن   CDM(

وكان وجود مثل ه������ذه اجل�سيمات قد ُطرح 

�سا�سية  من اأجل ت�سهيل و�سف التفاعالت الأ

يف نظريات التناظر الفائق. ول تتفاعل هذه 

اجل�سيمات ب�سهولة مع املادة العادية، ولكنها 

أنتجب بكميات هائلة وكافية منذ  كان������ت قد ا

النفجار الكبري. وتتنب������اأ النظرية باأن اأخف 

ه������ذه اجل�سيمات م�ستق������ر ول يزال موجوداً 

حت������ى اليوم. وميكن اأن يكون الفوتينو، نظري 

الفوت������ون، والغرافيتينو نظ������ري الغرافيتون، 

رجح ج�سيم������ات اأكرث تعقيداً مثل  اأو على الأ

النوترالينو. 

لق������د طرحت حلول اأخ������رى كثرية. منها 

مثاًل ك������رات اجل�سيمات الت������ي تراكم على 

 .
)5(

بع�سها وقد تنب������اأت بها بع�س النظريات

واإح������دى الفر�سيات التي طرح������ت موؤخراً 

وجود ج�سيمات ت�سمى wimpzillas، وهي 

ج�سيمات فائقة الكتلة )نحو 1014 مرة كتلة 

�سعة  أثره������ا يف الأ الربوت������ون(، والت������ي جند ا

 .
)6(

الكونية

�لطرق �لكوزمولوجية

جاءت املفاج������اأة الكبرية من قيا�س املادة 

العامتة من خالل طريقتني جديدتني اعتمدتا 

ه  على نظرية الن�سبية العامة التي وفقها ت�سوِّ

املادة املكان. وت�سمح هاتان الطريقتان بقيا�س 

بع�������س املعامالت التي ت�س������ف هذا الت�سوه. 

جمالية للمادة  ويتعلق هذا الت�سوه بالكمية الإ

ال�س������وداء ولي�������س فقط بالجتان�س������ات هذه 

املادة. 

وىل عل������ى قيا�������س  ترتك������ز الطريق������ة الأ

�سعاعي������ة الكونية.  تخلخ������الت اخللفي������ة الإ

وقد ظهرت هذه التخلخالت خالل اأحداث 

مكان  عا�سفة منذ بدايات الكون ول يزال بالإ

ر�سدها حتى اليوم. وقد مّت القيام بالعديد 

م������ن القيا�سات لكثافة هذه التخلخالت تبعاً 

لتو�سعه������ا املكاين منذ ع������ام 1992 بوا�سطة 

القمر غوبي. واأعطت يف عام 2000 طريقة 

تكنولوجي������ة جدي������دة تعتمد عل������ى التحليق 

بوا�سطة بالون يف ال�سراتو�سفري نتائج فائقة 

الدقة. لقد ظهر نوع من التحدب يف الكثافة 

املقا�سة له������ذه التخلخالت، وه������ي ح�سا�سة 

جداً للت�س������وه الزمكاين، اأي ل������� ظ، الكثافة 

الكلية للكون. وهكذا من املمكن حتديد هذا 
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املعامل بقيا�س مبا�ر. وكانت النتيجة مفاجاأة 

أثبتته  كبرية. فقد تب������ني اأن ظ = 1، وهو ما ا

 ،
)7(

جتربة مماثل������ة اأخرى ت�سم������ى ماك�سيما

مر الذي يختلف م������ع القيا�سات املرتكزة  الأ

عل������ى لجتان�سات توزع ال�س������وء واملادة! ويف 

هذه القيا�سات اجلديدة، ت�ستبعد كلياً قيمة 

اأوميغ������ا ت�ساوي 0،3 التي مت احل�سول عليها 

�سابقاً، ولكن العلماء يعملون على تاليف بع�س 

النق�س يف التجربة احلديثة من اأجل تقريب 

النتيجتني من بع�سهما. 

ح�ّسا�سة لتاأليف 
 )8(

وهناك طريقة اأخرى

خمتلف للمعامالت الهند�سية نف�سها للف�ساء. 

وه������ي ترتكز على تعداد نوع من ال�سوبرنوفا 

، الت������ي متث������ل انفجارات 
)9(Ia ه������و الن������وع

. وحت�سل هذه النفجارات 
)10(

جنمية هائلة

خ������ر يف كل جمرة.  ال�ستثنائي������ة من وقت لآ

أيام م�سيئ������ة مبقدار  فتكون خ������الل ع������دة ا

اإ�س������اءة جنوم املجرة كلها. وهكذا فاإنها ترى 

م������ن بعيد جداً. اإن كثافة اإ�سدارها ال�سوئي 

أكان احلدث قريباً  هو بتقريب جيد نف�س������ه ا

أم بعيداً. فاإذا ر�سدنا كيف يتناق�س ملعانها  ا

الظاهري تبعاً للم�سافة ف������اإن ذلك �سي�سمح 

لن������ا باأن نح������دد بع�������س املعاي������ري الهند�سية 

للكون. اإن جمع قيا�س������ني معاً يبني اأن املادة 

ال�سوداء يف الكون لها مركبتني تتاألف منهما. 

اإحداهم������ا تتغري مثل مقل������وب احلجم عند 

أنه������ا مادة قابلة للتمدد  التو�سع الكوين. اأي ا

والنكما�س، وبالتايل يجب اأن تتكاثف بتاأثري 

الثقال������ة، مثل املادة املرئي������ة، وهي الوميب�س 

واملاخو�������س. وهي توافق بن�سبة جيدة الن�سبة 

اأوميغ������ا 0.3، وذلك ب�سكل متوافق متاماً مع 

أما  القيا�سات على امل�ستوى ما بعد املجري. ا

املركبة الثاني������ة للمادة ال�سوداء فتوافق مادة 

تتغري كثافتها بدرج������ة قليلة على الرغم من 

التو�سع الكوين وذلك تبعاً للزمن. بل وميكن 

اأن تكون ثابتة: وعندها فاإنها تكون بب�ساطة 

أين�ستني ب� »الثابتة الكونية«.  ما كان قد �سماه ا

فاإذا ن�سبناها اإىل الكثافة احلرجة، فاإن هذه 

الكثافة التي ن�سميه������ا اأوميغا لمدا ت�ساوي 

0،7 حالي������اً. وهذه امل������ادة اجلديدة موزعة 

ب�سكل متجان�س تقريب������اً يف الف�ساء ولي�ست 

قابل������ة للك�سف يف املج������رات اأو يف احل�سود 

املجري������ة حي������ث ل ميكنن������ا اأن نقي�س �سوى 

الالجتان�س������ات. اإن الط������رق املرتك������زة على 

ال�رعات فقط تقي�س يف الواقع اأوميغا م، يف 

حني اأن الطرق املرتكزة على التخلخالت يف 

�سعاع اخللفي الكوين فاإنها تقي�س جمموع  الإ

أوميغ������ا م واأوميغا لم������دا اأي اأوميغا. ويبدو  ا

بح������اث املختلفة  أن كاف������ة نتائج الأ بالت������ايل ا

الطرق تلتقي فيما بينها يف النهاية. 
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�جلوهر �جلديد

اإن طريقة عد ال�سوبرنوفا ل تزال حديثة 

أن������ه مت �سبط كافة  ف������ال ن�ستطي������ع التاأكيد ا

خط������اء املنهجية فيه������ا. اإن تاأكيد النتيجة  الأ

أو  أنه توج������د يف الكون م������ادة ا �سيوؤك������د لن������ا ا

أو جوهر خمتلف متاماً. وهذه املادة  ماهي������ة ا

اجلديدة �ستكون غ������ري قابلة تقريباً لل�سغط 

أو للتم������دد: فهي تتخل������ق يف كل حلظة عند  ا

التو�سع الك������وين! وكان هذا الو�سع قد �سبق 

. فهي مادة ت�سمح بها النظريات 
)11(

التنبوؤ به

الكوانتية، وبخا�س������ة النظريات منها املبنية 

على التناظر الفائق، حيث يكون للفراغ بنية 

وميكن اأن يكون له كثافة طاقة غري معدومة، 

أو متغرية ببطء يف الزمان ويف املكان.  ثابتة ا

كذل������ك كان له������ذه املاهية اجلدي������دة مكان 

طبيعي يف مع������ادلت الن�سبية العامة، وذلك 

أين�ستني قد اأدخل فيه  يف املو�س������ع الذي كان ا

ثابتت������ه الكونية. اإن ه������ذا اجلوهر اجلديد 

لي�������س م������ادة ول اإ�سعاعاً. اإن ه������ذا اجلوهر 

ن، ال������ذي يحر�س بحثاً  الفرا�سي حتى الآ

حمموم������اً حالياً يف الو�س������ط العلمي العاملي 

ل�سرب ماهيته، ي�سمى اجلوهر اخلام�س. 

�لتناظر �لفائق و�ملادة �ل�سود�ء  

تتنب������اأ اإذن بع�������س نظري������ات الفيزي������اء 

الكمومية بوج������ود ج�سيمات مل تُكتَ�َسف بعد. 

فه������ل ميك������ن اأن حتلَّ ه������ذه اجل�سيمات لغز 

املادة ال�سوداء يف الكون؟ 

عظم  يبدو اأن التجارب تبني اأن اجلزء الأ

من امل������ادة ال�س������وداء لي�س مكون������اً من مادة 

عادي������ة )اأي م������ن الربوتون������ات والنوترونات 

لكرون������ات( كم������ا ه������و احل������ال بالن�سبة  والإ

خ������رى املعروفة يف  ج�س������ام الأ للنج������وم والأ

أنها  ك������رث ترجيحاً هي ا الكون. والفر�سية الأ

موؤلفة من ج�سيم������ات حيادية ت�سبه اإىل حد 

أثقل بكثري منه، ويُطلق  ما النيوترينو، اإمن������ا ا

 .Wimps نكليزية ت�سمية وينب�س عليها بالإ

ج�سام تلك التي جرى  أن تكون هذه الأ وميكن ا

احلديث عنها وافرا�سه������ا يف ال�سبعينيات، 

وذل������ك يف اإط������ار النظري������ات الت������ي ُدعيت 

بالتناظرات الفائق������ة. ويف هذه احلالة فاإن 

كتل ه������ذه اجل�سيمات كما وكثافة تفاعالتها 

ميكن اأن تكون حتديداً م������ن م�ستوى تقدمي 

احلل املطلوب للغ������ز املادة ال�سوداء. فما هو 

التناظر الفائق؟ نعرف يف فيزياء اجل�سيمات 

الدقيقة التناظ������رات التي حتكم التفاعالت 

الكهرمغنطي�سية وال�سعيفة كما والتفاعالت 

القوي������ة. كذلك هن������اك تناظ������رات الزمكان 

وتدويرات وحتويالت لورانتز التي تُ�ستخدم 

أم������ا التناظر الفائق فهو تناظر  يف الن�سبية. ا

مر يتعلق ببنية ريا�سية  من نوع خا�������س. والأ
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ت�سمح بربط اجل�سيمات التي لها لف خمتلف. 

وبتحديد اأكرب، فاإن التناظر الفائق يجب اأن 

أو يقرن البوزونات ذات اللف الكامل  يربط ا

مع الفرميونات ذات اللف ن�سف ال�سحيح، 

وذلك على الرغم من اأن �سلوك املجموعتني 

اإح�سائياً خمتلف اختالفاً جوهرياً. 

فه������ل ميك������ن فع������اًل رب������ط البوزون������ات 

بالفرميون������ات وكيف؟ ه������ذا يكافئ الت�ساوؤل 

فيم������ا اإذا كان التناظر الفائق ميكن اأن يكون 

فعلياً تناظ������راً للقوى اجلوهري������ة للطبيعة. 

مر كذلك ف�سيكون من الطبيعي  فاإذا كان الأ

حماولة ا�ستخدامه من اأجل ربط البوزونات 

ذات اللف 1 والذي تبادلته هي امل�سوؤولة عن 

التفاعالت مع مركبات املادة، اأي اللبتونات 

والك������واركات، وه������ي فرميون������ات ذات لف 

ي�ساوي الن�س������ف. وعندها نكون قد تو�سلنا 

اإىل توحيد رائ������ع جداً للق������وى واملادة. لكن 

مر لي�س به������ذه الب�ساطة. ومع ذلك ميكن  الأ

اأن نتخي������ل اأن كل ج�سيم معروف له �سورته 

اخلا�سة عرب التناظر الفائق اإمنا ل�سنا نعرفها 

حالياً. وعندها ف������اإن الفوتون يكون مرتبطاً 

بنوع من “النيوترينو الفوتون« �ُسمي يف عام 

1977 بالفوتين������و، وتكون الغليونات مرتبطة 

بالغليينو، والغرافيتون بالغرافيتينو. ونفر�س 

هكذا وجود �ركاء فائقني لكافة اجل�سيمات 

املعروف������ة. وتختلف هذه اجل�سيمات الفائقة 

عن اجل�سيمات العادي������ة بن�سف واحدة من 

الل������ف الذاتي. وعلى الرغم م������ن اأن نظرية 

التناظر الفائق تقودنا هكذا اإىل جملة هائلة 

من اجل�سيم������ات اجلديدة لكن يبدو اأن هذه 

�سا�سية  اجل�سيمات �رورية لتوحيد القوى الأ

ربع يف الطبيعة. فنظريات التناظر الفائق  الأ

أ�سا�سية هنا لتوحيد نظريات  تبدو �رورية وا

خرى مبا  وتار مع النظريات الفيزيائية الأ الأ

فيها اجلاذبية. 

هل اأمكن ر�سد هذه اجل�سيمات الفائقة 

املفر�سة؟ تتمي������ز هذه اجل�سيمات اجلديدة 

الفائقة عن اجل�سيمات العادية مبيزة تدعى 

التكافوؤ R ، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بلفها 

الذات������ي كما وبعددها الباري������وين واللبتوين. 

وهك������ذا يك������ون للج�سيمات الفائق������ة تكافوؤ 

R �سال������ب )-1( يف حني يك������ون للج�سيمات 
العادي������ة تكاف������وؤ R موج������ب )+1(. ومعظم 

ه������ذه اجل�سيم������ات الفائق������ة اجلديدة يجب 

اأن يتحل������ل خالل فرة زمني������ة بالغة الق�ر. 

كرث خفة من بينها يجب اأن تبقى  وحده������ا الأ

م�ستقرة، اإذا انحفظ العدد الكمومي للتكافوؤ 

R. وعندها فال بد اأن هذا اجل�سيم امل�ستقر 
خ������ف، وت�سري  منه������ا �سيك������ون النوترالينو الأ

ه������ذه الت�سمية اإىل املجموع������ة اجلديدة من 
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الفرميون������ات احليادية مثل الفوتينو والزينو 

والهيغزين������و � وه������ي اجل�سيم������ات املرتبطة 

بالفوتونات وباجل�سيمات Z كما وببوزونات 

هيغ������ز الت������ي يبحث عنه������ا العلم������اء حالياً. 

وموا�سف������ات هذا النوترالين������و، الذي يجب 

أثق������ل من الربوت������ون بثالثني مرة  اأن يك������ون ا

قل، تقدم للعلم������اء ال�روط املثالية  عل������ى الأ

عظم من امل������ادة ال�سوداء  لت�سكي������ل اجلزء الأ

الغام�سة. ومن اأج������ل اإثبات هذه الفر�سية، 

ل ب������د من الك�سف ب�س������كل �سنعي عن وجود 

هذا النوترالين������و يف امل�رعات واملُ�ساِدمات 

أو اإثبات وج������وده ب�سكل طبيعي يف  الكبرية، ا

الكون مبا هو ي�س������كل املادة ال�سوداء نف�سها. 

وق������د ب������داأت حم������اولت الك�سف ع������ن هذا 

اجل�سيم فعلياً منذ ال�سبعينيات، لكنها ت�سكل 

أه������داف الفيزياء التطبيقية  ن اأحد اأهم ا الآ

أنح������اء العامل كاف������ة. فهذا  للج�سيم������ات يف ا

النوترالين������و غ������ري املرئ������ي ميك������ن اأن يظهر 

ب�سكل غ������ري مبا�ر يف امل�ّرعات حاماًل معه 

كمية ما من الطاق������ة ومن التحري�س، وهي 

ظاهرة معروف������ة يف الفيزياء با�سم »الطاقة 

الناق�سة«. وله������ذا ياأمل العلم������اء كثرياً من 

امل�������رع ال�سخ������م الربوتون � بروت������ون الذي 

وروبي احلايل  �سوف يح������ل حمل امل�������رع الأ

أن������ه �سيك�سف مبا�رة  يف جني������ف. وياأملون ا

عن اجل�سيمات الفائق������ة اجلديدة اإذا كانت 

موجودة فعاًل واإن كان������ت كتلها لي�ست كبرية 

بحاث والتجارب  كثرياً. وهناك الكثري من الأ

خرى التي حتاول الك�سف عن وجود هذه  الأ

اجل�سيم������ات الفائقة للمادة ال�س������وداء التي 

ن�سب������ح فيها اإما مبا�������رة عن طريق تفاعلها 

م������ن خالل جهاز ح�سا�س جداً، اأو عن طريق 

ر�سد وك�سف ج�سيمات مثل النيوترينو الذي 

ميكن اأن ينجم عن فناء النوترالينو يف مركز 

أي�ساً اأن كثافة  ر�س. ونعرف ا أو الأ ال�سم�������س ا

الطاقة املرتبطة باملادة ال�سوداء توؤثر ب�سكل 

أ�سا�س������ي على �سكل وتط������ور كوننا. وينطبق  ا

م������ر على ن������وع من »كثافة الف������راغ«، وهو  الأ

م  ما ي�س������كل لغزاً جديداً بح������د ذاته. ويُرَج

ذلك بنوع م������ن »الثابتة الكوني������ة« توؤدي اإىل 

انحن������اء الكون حت������ى واإن كان فارغاً. ويبدو 

اأن بع�������س التجارب احلديث������ة، ومنها ب�سكل 

أنه  خا�س اإح�ساء ال�سوبرنوفا البعيدة، ت�سري ا

ميك������ن فعاًل وجود مثل هذه الثابتة الكونية. 

ولك������ن كيف ميكن لنحن������ا الزمكان املوافق، 

آثاره اإل عرب م�سافات �سا�سعة  الذي ل تظهر ا

من مليارات ال�سنني ال�سوئية، اأن يكون مبثل 

هذا ال�سعف بالن�سبة ملا تتطلبه عادة فيزياء 

أو على العك�س كيف  اجل�سيمات الدقيق������ة، ا

ميكن اأن تتدخل هنا بالذات م�سافات ق�سرية 
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ج������داً وكثافات طاقة عالية ج������داً؟ واإ�سافة 

اإىل م�سكل������ة هذه الثابت������ة الكونية ميكننا اأن 

نرى اأي�ساً يف ه������ذه النتائج احلديثة التاأثري 

الديناميك������ي لكثافات طاقة مرتبطة بحقول 

أو  جديدة ت�سمى حقول اجلوه������ر اخلام�س ا

الق������وة اخلام�س������ة، ويبدو اأن ه������ذا العن�ر 

اخلام�س ميك������ن اأن يكون ه������و امل�سوؤول عن 

ت�س������ارع تو�سع الك������ون كما يعتق������د عدد من 

علماء الكوزمولوجيا احلاليني. 

�لنجوم �لعامتة 

يدر�س العلم������اء يف بحثهم املتوا�سل عن 

املادة العامتة يف الكون اإمكانية اأن تكون هذه 

املادة موؤلفة من جنوم عامتة. 

يعمل فريقان منذ اأكرث من ع�ر �سنوات 

على البحث عن جنوم عامتة يف جمرة درب 

التبانة، وهما فريقا اإيرو�س Eros وماخو�س 

Machos. وج������اءت نتائ������ج اأبحاثهما التي 
ن�رت موؤخ������راً لتوؤكد اأن امل������ادة العامتة يف 

أق������زام بنية، هذه  جمرتن������ا لي�ست موؤلفة من ا

النج������وم امليتة التي ل تتج������اوز كتلتها 10 % 

قزام البي�ساء.  من كتلة ال�سم�س، ول من »الأ

جل������اأ الفريق������ان يف بحثهم������ا اإىل طرق غري 

أنن������ا ل ن�ستطيع روؤية املادة  مبا�رة. فطاملا ا

ال�سوداء، فقد بحث فريقا اإيرو�س وماخو�س 

ع������ن عالم������ة وجودها يف النح������راف الذي 

�سعة ال�س������وء القادم من  ميك������ن اأن ت�سببه لأ

أبعد، كما يف �سحابتي ماجالن مثاًل.  جن������وم ا

واحل������ق اإن ه������ذا النحراف نف�س������ه �سعيف 

ج������داً بحيث ي�سع������ب ر�سده، لكن������ه يرافق 

ثر امل�سمى  باأثر العد�سات املكربة. اإن هذا الأ

العد�س������ات الثقالية يزي������د بالن�سبة لرا�سد 

أر�س������ي من ال�سوء الذي يتلقاه مما ي�ساعده  ا

عل������ى اكت�ساف امل�سدر. ولك������ي يكون ازدياد 

ال�سط������وع الظاه������ري قاباًل للقيا�������س، فاإنه 

من ال�روري اأن يق������ع النجم العامت امل�سكل 

للعد�سة الثقالي������ة ب�سكل دقيق على ا�ستقامة 

النج������م البعيد. وب�سبب احل������ركات الن�سبية 

ج�سام ف������اإن الظاهرة تكون انتقالية  لهذه الأ

اأو متحرك������ة: اأي اأن مدتها تكون متنا�سبة مع 

مر الذي  اجلذر الربيع������ي لكتلة العد�سة، الأ

ي�سمح بتقدي������ر كتلة النجم العامت ابتداء من 

ثر منذ  الفرة املقا�سة. وقد مت التنبوؤ بهذا الأ

أين�ستني الذي مل ين�ره  عام 1912 على ي������د ا

اإل يف عام 1936. وبعد خم�سني �سنة اقرح 

باكزين�سكي Paczynski ا�ستخدامه للبحث 

أو ال�سوداء يف الكون.  عن املادة العامتة ا

بع������د مراقبة اأكرث من ثالثني مليون جنم 

يف �سحابتي ماجالن، فاإن ظاهرات العد�سات 

الثقالية املر�س������ودة مل تتجاوز الع�رين)12(. 

مر ع�ر �سن������وات كما ذكرنا  وقد تطل������ب الأ
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للو�س������ول اإىل ه������ذه النتيج������ة. وكان العلماء 

ينتظ������رون ح�ساداً اأكرب من ذل������ك: فلو كان 

جمم������ل املادة ال�س������وداء يف املجرة على �سكل 

جنوم عامتة، لكان من املمكن ر�سد نحو مئة 

كرب  حالة عد�سة ثقالية. كان������ت ال�سعوبة الأ

بالن�سبة للفريقني هي متييز هذه الظاهرات 

الع�ري������ن عن النجوم املتغرية، النادرة حتماً، 

قل باألف مرة من جن������وم العد�سات  اإمن������ا الأ

الثقالي������ة. واحلق اإنه من غ������ري املوؤكد ب�سكل 

نهائي اأن الظاهرات الع�رين املر�سودة هي 

لظاهرة العد�سات الثقالية. فاإن كانت فعاًل 

أو  كذلك، فاإن مدته������ا التي تراوح بني �سهر ا

�سهري������ن تقت�سي اأن تكون النج������وم العامتة 

احلارفة لل�سوء ذات كتلة اأقل بقليل من كتلة 

مر،  أياً كان الأ ال�سم�س، بني ربعها ون�سفها. وا

أية ظاهرة ذات  ن ر�سد ا فاإن������ه مل يتم حتى الآ

مدة اأقل خم�س������ة ع�ر يوماً. وهكذا ا�ستنتج 

الفريق������ان اأن امل������ادة العامت������ة يف املجرة ل 

ميك������ن اأن تكون موؤلفة من اأكرث من 10 % من 

قزام البنية. وكان فريقا اإيرو�س وماخو�س  الأ

يبحث������ان يف البداية ب�س������كل رئي�سي عن مثل 

ج�سام.  هذه الأ

أي������ن تقع النجوم التي ت�س������كل العد�سات  ا

الثقالية؟ هذا ال�سوؤال هو الذي يختلف فيه 

الفريقان. فهما كانا يبحثان عن جنوم تقع يف 

هالة �سبه كروية ت�سبح فيها جمرتنا. ولكن يف 

احلقيقة من املمكن اأن كافة النتائج الر�سدية 

الع�رين اأو عدداً كبرياً منها يرجع اإىل جنوم 

�سغرية يف �سحابت������ي ماجالن. وهنا تختلف 

تف�سريات الفريقني. ففريق ماخو�س يعتقد اأن 

نتائجه تدعم فر�سية النجوم التي تقع كتلتها 

بني كتلة ال�سم�������س وع�ر كتلة ال�سم�س، مما 

ي�سكل بالتايل نح������و 20 % من هالة جمرتنا. 

اأما فريق اإيرو�س، الذي كان يتبع جنوماً اأكرث 

»تناثراً« من جنوم فريق ماخو�س ووجد ن�سبة 

اأقل م������ن العد�سات الثقالي������ة، فيعتقد على 

العك�س اأن هذا ال�ستنتاج الب�سيط ي�سري اإىل 

اأن النجوم العد�س������ات تقع فعاًل يف �سحابتي 

ماج������الن. ويف الواق������ع، اإذا كانت العد�سات 

تقع يف الهالة املجرية، فاإننا ننتظر اأن تكون 

ن�س������ب العد�سات »بالن�سبة ل������كل جنم« ثابتة 

تقريب������اً على كامل امت������داد ال�سحابتني )اأي 

على اأكرث من مئة درج������ة مربعة، اأي نحو 1 

% من ال�سماء املر�سودة(. باملقابل، اإذا كانت 

هذه النجوم يف ال�سحابتني، فاإن هذه الن�سب 

يجب اأن تتناق�س كلما ابتعدنا عن مركز كل 

من املجرتني. باملقابل، يالحظ فريق اإيرو�س 

اأن ظاهرتي العد�سات  الثقالية املالحظتني 

باجت������اه �سحابة ماج������الن ال�سغ������رى اأمكن 

حتديدهما بف�سل ميزاتهما اخلا�سة. وهما 
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ترجعان ب�س������كل �سبه موؤكد اإىل جنوم �سغرية 

من �سحابة ماجالن ال�سغرى)13(. ومل ميكن 

تطبي������ق الدرا�سة نف�سه������ا بالن�سبة للعد�سات 

العائ������دة ل�سحابة ماجالن  خرى  الثقالية الأ

الكربى. وب�سبب العدد ال�سغري من الظاهرة 

املر�س������ودة فاإن هذه املالحظة ل تكفي لنفي 

أو تاأييد الفر�سية. وياأم������ل العلماء بتحقيق  ا

مقارنة بني ظاهرات العد�سات الثقالية بني 

�سحابت������ي ماجالن خالل ال�سن������وات القليلة 

القادمة، وخا�سة م������ن حيث مدتها. وميكن 

عندها احل�سم بني التف�سريين. 

اإن كان������ت العد�سات كله������ا واقعة �سمن 

الهالة املجرية، فاإن اأزمنتها �ستكون مت�سابهة، 

على عك�س م������ا اإذا كانت تنتمي لل�سحابتني. 

فنجوم �سحابة ماجالن ال�سغرى لها �رعات 

اأ�سعف م������ن �رعات جنوم ماجالن الكربى. 

كذلك اإن كانت النج������وم واقعة �سمن الهالة 

فاإن كتلتها، القريبة من ن�سف كتلة ال�سم�س، 

تكون كتلة اأقزام بي�ساء اأو جنوم غري معروفة 

ن. وعنده������ا فاإن������ه �سيمكن ر�سد  حت������ى الآ

قزام البي�س عند اجتيازها لقر�س املجرة  الأ

ب�رعة كبرية. وقد اأعل������ن فريق من العلماء 

أبي�س������ني قريبني و�ريعني.  ر�س������ده لقزمني ا

ومثل هذا الر�سد بحاج������ة اإىل دعم واإثبات 

جديد وه������و يف النهاية ي�سب ل�سالح تف�سري 

ماخو�������س. يبقى يف النهاية اأن نقول اإنه اأمام 

فريقي اإيرو�س وماخو�س احتمال ثالث هام. 

فم������اذا لو كانت الكتل������ة الناق�سة هي عبارة 

عن ثقوب �سوداء كتلها ع�رة اأ�سعاف الكتلة 

ال�سم�سي������ة مث������اًل؟ اإن ه������ذا الحتمال يفتح 

نافذة جديدة اأمام الفريقني ل بد من حتليل 

اإمكانياتها خالل العقد القادم. 

�لبحث عن �جل�سيمات �لغريبة 

يبقى ال�سوؤال: هل ميكن اأن تتكون املادة 

العامتة من ج�سيمات جمهولة؟ 

أ�سب������ه بكتل  اإن احل�س������ود املجري������ة هي ا

جليدي������ة هائل������ة ل ن�ستطي������ع �س������رب اأعماق 

اأجزائه������ا املغمورة. وهناك دلئل كثرية ت�سري 

موؤخ������راً اإىل اأن ه������ذه الركيبة غ������ري املرئية 

م������ن املج������رات ميك������ن اأن تك������ون موؤلفة من 

أ�سب������ه بج�سيمات   هي ا
)14(

مادة غ������ري عادية

 Wimps )weakly غريبة ت�سمى وميب�س

 interacting massive particle
وتعني اجل�سيم������ات الثقيلة ذات التفاعالت 

ال�سعيفة(. وتطرح فيزياء الطاقات العالية 

م������ا يدعم ه������ذه الفر�سية يف اإط������ار نظرية 

مر هنا بج�سيم  . ويتعلق الأ
)15(

وتار الفائقة الأ

أثق������ل باأربعني اإىل األف �سعف الربوتون  اأويل ا

و�سحنت������ه الكهربائية معدوم������ة، وهو ي�سمى 

نوترالين������و عموماً. وبح�سب نظرية النفجار 
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أُنتجت،  الكبري، ف������اإن النوترالينو كان������ت قد ا

اإذا كان������ت موج������ودة فعاًل، بكمي������ات كبرية 

وىل من عم������ر الكون.  خ������الل اللحظ������ات الأ

وبعد ذل������ك انخف�ست درجة حرارة البالزما 

البدئية، مما اأدى اإىل اإفنائها املتبادل لت�سكل 

اليوم جمموعة متبقية منه������ا كتلة م�ستقرة. 

فناء هي  اإن الكثافة الت������ي حدث بها هذا الإ

التي حتدد عدد اجل�سيم������ات الباقية منها، 

والتي ميكن لغزارتها اأن تقدر بالتايل ب�سكل 

 الداخلة يف 
)16(

نظري. اإن املقاط������ع الفعالة

التفاعل هي ب�س������كل منوذجي من رتبة 10-

أنه ل يزال  36 �س������م2. وتقت�سي هذه القيمة ا

يوجد عدد كاف من هذه اجل�سيمات لتف�سري 

املادة ال�سوداء يف احل�سود املجرية. 

اإن اإمكانية وجود ج�سيم اأويل ي�سكل مركباً 

رئي�سياً للكون ويحل م�سكلة فلكية كربى حر�س 

الباحثني على البحث عنه وحماولة اكت�سافه. 

وهك������ذا انطلقت عدة ف������رق بحث منذ نحو 

15 �سن������ة للبحث ع������ن النوترالين������و القادم 

م������ر هنا ب�سكل اأدق  م������ن الف�ساء. ويتعلق الأ

بالنوترالينو التي ت�سكل الهالة العمالقة من 

امل������ادة التي حتيط مبجرتن������ا وت�سيطر على 

أنها تفر�س على  ديناميكيتها الداخلية بحيث ا

قر�سها � درب التبان������ة � �رعة دوران ثابتة. 

وتكم������ن الفكرة يف الك�سف ب�سكل مبا�ر عن 

ال�سدمة التي يولدها ج�سيم النوترالينو يف 

نه بوجود  كا�سف له. كان التح������دي كبرياً، لأ

�رع������ة كبرية من رتبة 270 كلم / ثا بالن�سبة 

ر�س وكثاف������ة اأقل من كثاف������ة املاء باألف  لالأ

مليار ملي������ار مرة، فاإن النوترالينو ل تتفاعل 

م������ع حميطها اإل ب�س������كل �سعيف جداً بحيث 

اإن العلم������اء ل يتوقعون �س������وى تفاعل واحد 

يف كل ي������وم لكل كيلوغرام من املادة املعر�سة 

لل�سدم. وبتاأثري نوترالينو مير تراجع النواة 

وتتلق������ى طاق������ة من رتب������ة 10 اإىل 100 كيلو 

اإلكرونفول������ط ميكن قيا�سه������ا. اإن بلورة مثل 

 ت�سدر ومي�ساً م�سيئاً، 
)17(

اإيودور ال�سوديوم

يف حني اأن مادة ن�سف ناقلة مثل اجلرمانيوم 

أو ال�سليي�سي������وم يتفاعل ب������اأن يت�رد وي�سبح  ا

 )18(
ناقاًل ب�سكل وقتي. اإن املحّرات الطيفية

ت�سكل طريقاً اأخرى. مع ذلك فاإن احل�سا�سية 

الت������ي يجب الو�س������ول اإليها ل ب������د اأن تكون 

كبرية ج������داً. اإن ازدياد احلرارة التي يولدها 

أبداً  ال�س������دم الوحيد لنوترالين������و ل يتجاوز ا

امليكروكالف������ن. ولكي نقي�س هذه احلرارة ل 

بد من تربيد البولومر )املحر الطيفي( حتى 

10 اإىل 20 ميليكالف������ن، اأي عملياً اإىل درجة 

ال�سفر املطلق. 

يتدخل هنا عل������م الفلك على غري توقع. 

اإن منظومتن������ا ال�سم�سي������ة تن�سح������ب بدوران 
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القر�������س املجري ب�رعة 220 كلم يف الثانية 

بالن�سبة للهالة الثابتة من املادة ال�سوداء التي 

تتح������رك النوترالينو فيها بح������ركات خا�سة 

بها. اإن �رعة اجل�سيمات، التي حتدد ب�سكل 

�س������ارة املتوقعة، ميك������ن اأن ت�سل  حا�س������م الإ

ر�س. اإن  اإىل 500 كل������م / ثا بالن�سب������ة اإىل الأ

معظم النوترالينو يجب اأن تتاأتى من منطقة 

ال�سماء الت������ي تنتقل باجتاهها ال�سم�س. ومع 

�س������ف م������ن امل�ستحيل يف الوق������ت الراهن  الأ

حتديد م�سار هذه اجل�سيمات. باملقابل، فاإن 

ر�س تدور حول ال�سم�س ب�رعة 30 كلم /  الأ

�سارة متاماً  ثا، مما يجعلنا نتوقع تغرياً يف الإ

كم������ا يتوقع راكب دراج������ة حتت املطر يف اأن 

تزداد حبيب������ات املطر ال�ساقطة عليه عندما 

ر�س  ي�سري �سد الريح. ويف حزيران ترافق الأ

ال�سم�س يف انتقاله������ا ويتم جمع �رعتيهما. 

ول يح�س������ل العك�س.  ويف �سه������ر كان������ون الأ

بالتايل ف������اإن عدد ال�سدم������ات الناجمة عن 

النوترالين������و يج������ب اأن يتغري ب�س������كل ف�سلي 

م������روراً يف ف������رة ذروة يف �سهر حزيران ويف 

ول. وقد  ف������رة ح�سي�س يف �سهر كان������ون الأ

 يف عام 1997 
)19(

اأعلن فريق �سيني اإيطايل

أن������ه ر�سد مثل هذا التغري  )فريق Dama( ا

ال�سن������وي. وتلقى املجتم������ع العلمي هذا النباأ 

ب�سيء من الت�سكك. ومع ذلك، يف �سباط من 

يطايل  ع������ام 2000 اأكد الفري������ق ال�سيني الإ

نتائجه ال�سابقة بعد اأن جمع مئة األف حدث 

يف كا�سف������ه املوؤلف من نحو مئ������ة كيلوغرام 

من اإي������ودور ال�سوديوم. وا�ستنتج العلماء من 

ذلك وجود ج�سي������م النوترالين������و بكتلة اأكرب 

 10±52=Mx( بخم�سني مرة م������ن الربوتون

GeV(. فه������ل يعني ذل������ك اأن م�سكلة املادة 
ال�س������وداء ُحلت اأخرياً؟ بعد اأقل من �سهر، يف 

25 �سباط 2000 انفجر النقا�س بني العلماء. 

مريكي غياب  فقد ك�سف فريق CDMS الأ

اإ�س������ارة متوافقة مع نتائج فري������ق داما. فلم 

تك�سف التجربة الكاليفورنية �سوى عن نحو 

12 م������ن النوترونات حي������ث كان يُنتظر نحو 

�سافية. وهكذا  ع�ري������ن من النوترالين������و الإ

أنه مت دح�س نتائج فريق داما.  يبدو ا

ل ي������زال الوقت مبكراً حل�س������م امل�ساألة، 

حيث اإن كال من التج������ارب ال�سابقة حتتوي 

عل������ى عدد من نقاط ال�سعف. فتجربة داما 

ل ت�ستمل على حماي������ة مزدوجة على عك�س 

جتربة CDMS، باملقابل فاإن داما موجودة 

عميق������اً يف نفق غ������ران �سا�س������و يف اإيطاليا، 

مريكي������ة موجودة  يف ح������ني اأن التجرب������ة الأ

يف كه������ف ب�سي������ط يف جامع������ة �ستانفورد يف 

كاليفورنيا. كذلك تتف������وق جتربة داما على 

مريكي������ة با�ستخدامها ل� 75986  التجربة الأ
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كيلوغ������رام يف اليوم، اأي مئ������ة كيلوغرام من 

أ�سعة النوترالينو طيلة  الكا�سف مغم������وراً يف ا

م������دة م�ستمرة بال انقطاع ت�سعة ع�ر �سهراً، 

مم������ا اأدى اإىل مراكمة جترب������ة داما لتعر�س 

اإىل النوترالين������و �ست������ة اآلف �سعف التجربة 

مريكية. وينتظر العلم������اء اأن حت�سم هذه  الأ

أل������ة خ������الل ال�سنوات القليل������ة القادمة،  امل�سا

وذلك بعد درا�سة نتائ������ج التجارب حيث اإنه 

مع نهاية ع������ام 2000 كانت جتربة داما قد 

�ساعفت من حجمها، بينما عو�ست التجربة 

مريكي������ة نق�س العمق لديها وا�ستقرت يف  الأ

اأعم������اق منجم مين�سوتا. يف حني اأن التجربة 

الفرن�سي������ة اأعطت نتائج ق������د تعيد ح�سابات 
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العالقة بني املثقف – بفتح القاف – واملثقف – بك�رها – عالقة حتمل 

الكثري من اجلماليات، وكذلك حتمل روح اخل�سو�سية.

يجوع العقل اإىل الثقافة كما جتوع املعدة اإىل الطعام، والغذاء الثقايف هو 

غذية  بقى من اأي غذاء دونه. ورغم هذا فاإننا ننفق يف �سبيل الأ ج������دى والأ الأ

أك������رث مما ننفقه يف �سبيل الغذاء الثقايف ال������ذي هو يف الواقع يبني  خ������رى ا الأ

ن�س������ان: حرفاً حرفاً.. كلمة كلمة.. �سطراً �سطراً. رمبا يف بع�س املنا�سبات  الإ

كاتب وقا�س �سوري 

- �لعمل �لفني: �لفنان �سعد يكن

❁
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أنف�سهم   يلجاأ الكثريون لتقدمي الهدايا اإىل ا

خرين يف  عل������ى غرار تقدمي الهداي������ا لالآ

منا�سباتهم ال�سعيدة، مثل اجتياز المتحانات 

املرحلي������ة بتفوق، فيفكر اأن يكافئ نف�سه باأن 

يتقّدم خلطبة َم������ْن يحب، وميكن بعد �سيام 

�سه������ر رم�سان اأن يهدي نف�س������ه بع�س ثياب 

أثاث  أو يج������دد ا جدي������دة يف عي������د الفط������ر، ا

منزله.

كثريون يرون اأن ح������ق النف�س اإمنا يكون 

نية والرح������الت دون اأدنى تفكري  يف املتع الآ

مبتع������ة املعرفة الذهنية، مثال م������ا املانع اأن 

�سدارات  ته������دي نف�سك جمموع������ة م������ن الإ

املعرفي������ة اجلديدة من خمتلف فروع املعرفة 

يف منا�سبات كهذه؟ 

ملاذا ل يذهب اأحدن������ا ل�سديق اأو قريب 

يف منا�سبة �سعيدة فيه������دي اإليه كتباً نفي�سة 

فتبقى وتدوم اإىل اأمد بعيد خا�سة اإذا كتبنا 

وىل  ه������داء على ال�سفحة الأ كلمة ملنا�سبة الإ

من كل كتاب.

أيام  ن�س������ان يحت������اج يف كل يوم م������ن ا فالإ

عمره اإىل اأن يتعلم �سيئاً جديداً مل يكن يعلمه 

من قبل، وعليه اأن يّدخر لذلك املال واجلهد 

والوق������ت، فكم������ا تدلف خم������زن غ������ذاء، اأو 

متجر ثي������اب، عليك اأن تدلف مكاتب الكتب 

واملطالعات، اإن الثقافية ل تقدر بثمن ولي�س 

ثمة متعة تف������وق متعة معرفة علوم ومعارف 

جدي������دة كل ي������وم. اإننا ل نق������ول هذا ملجرد 

الثقافة فح�سب، ب������ل الثقافة التي تكون يف 

خدمة النف�س ويف خدمة النا�س اأجمعني.

الثقافة هي انفتاح النف�س كوردة يف ربيع 

ر�س  أنها تكون طيبة وتقّدم الطيب حتى لالأ اأي ا

التي تكون فيها، والالثقافة هي انغالق النف�س 

كوردة ذابلة يف خريف اأبدي. 

ن�سان  اإن الر�سيد الثمني الذي يحققه الإ

يف م�سرية حياته يكون بقدر ماقراأ من كلمات 

معرفية، ولي�������س بقدر ما جمع من اأوراق يف 

ن�سان عندما يرك احلياة يعجز  البنوك، فالإ

أوراق املال، لكنه ل يعجز اأن  اأن ياأخذ مع������ه ا

ياأخ������ذ معه كلمات املعرفة، وعندما ل يفيده 

املال، فاإن املعرفة تفيده »وهل ي�ستوي الذين 

يعلم������ون والذين ل يعلم������ون«. والعامل الفقري 

عندي هو خري من اجلاهل الغني،كان عرب 

دب كاد اأن  ما قب������ل اجلاهلية يقولون »اإن الأ

يكون ثلثي الدي������ن«. واحلقيقة فاإن ما ميّيز 

أنها  املعرفة ويحفظ لها دميومتها وجتّددها ا

لنهائية وكلما يعرف املرء اأمراً يك�سف مدى 

جهله. كان �سقراط يقول: »ازدد علماً، تزدد 

جهاًل«. وهكذا فاإن �سوت املعرفة هو �سوت 

بدية، �سبق لعلي بن اأبي طالب اأن قال:  الأ

�إن��ه��م �ل��ع��ل��م  ه���ل  لأ �إل  مالفخر 

�أدلء  ��ستهدى  ملن  �لهدى  على 

�أب���دً� ب��ه  ح��ي��ًا  تع�س  بعلم  ف��ف��ز 

فالنا�س موتى و�أهل �لعلم �أحياء 
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اإنه������ا كلمات حتم������ل دع������وة �سادقة اإىل 

اللتفات للثقافة، واأن يكون الزاد الثقايف يف 

ولويات ل يف الكماليات  �سلّم الأ

تبق������ى الثقافة هي التي متيز اإن�ساناً عن 

ألوان  ن�سان ميكن له اأن يرتقي يف ا غ������ريه والإ

الثقاف������ة حتى يغدو مرجع������اً ثقافيا ً يف لون 

معريف ما. 

أب������واب املعرفة م�ّرع������ة اأمام اجلميع ل  ا

تنغل������ق اأمام اأي اإن�س������ان ويف اأي وقت، ولكن 

ن�سان اأن ي�سع������ى اإىل املعرفة ويطّور  عل������ى الإ

نف�س������ه فهي ل تطرق باب اأحد ولكنها دائمة 

أبوابها.  النتظار ملن يطرق ا

يف امل������وروث ال�سويف تعّر�������س كثري من 

املت�سوفني لتعري������ف املعرفة يف �سبه اإجماع 

على اأن املعرفة ل تتحقق اإل مبعرفة النف�س. 

قال الت�سري: »اأول مقام يف املعرفة اأن يعطي 

العبد يقيناً يف �ره ت�سكن به جوارحه«. وورد 

أه������ل الت�سوف«  يف كت������اب »التعرف ملذهب ا

بي بكر الكالباذي: »العارف َمْن كان علمه  لأ

حاله«. واأما النف������ري فقد تّعر�س يف كتابيه 

»املواقف« و»املخاطب������ات« للمعرفة ومّيز ما 

بينها وما بني العل������م، فراأى باأن املعرفة هي 

ن�سان اإىل داخل������ه، بينما العلم فهو  نظ������رة الإ

ن�سان اإىل اخلارج. وم������ن هنا فاإن  نظ������رة الإ

املعرف������ة هي اأعل������ى من العلم، ك������ون الروح 

ن�سان الذي ل يتعرف  أ�سمى من امل������ادة، والإ ا

عل������ى داخله ي�ستحيل علي������ه اأن يتعرف على 

�سكله. 

لي�س بو�سع عقل ب�ري فك �ر ا�ستمرار 

ن لي�س بو�سع هذا العقل اأن ي�سل  احلي������اة، لأ

مرحلة ال�ستقرار الكل������ي. وهذا ال�ستقرار 

ميكن اأن يقّدم تف�س������رياً كبرياً وخميفاً للعقل 

ذات������ه الذي مل تع������د تغريه احلي������اة عندئذ.. 

ن�سان اإجنازات مذهلة يف �ستى  لقد ق������ّدم الإ

امليادي������ن.. وم������ا �سيقدمه بال �س������ك �سيكون 

اأعظ������م م������ن كل ه������ذا.. وكل ي������وم يكت�سف 

أه������م واأف�س������ل لرفاهيته  ن�س������ان م������ا هو ا الإ

ن�سان  واإطالة عمره ونظافته و�سحته. اإن الإ

يحب احلياة ولذلك يفني عمره وهو يجملها 

ويلطفها وينجب فيها اأطفاله ليعي�سوها من 

ن�سان يحب احلياة ويوؤمن بجدواها  بعده.. الإ

ولذلك يعق������د �سداقات فيه������ا.. ي�ر على 

ال�سرية احل�سنة وال�سمع������ة الطيبة.. والذين 

يبن������ون احلياة هم اأكرث من الذين يدمرونها. 

مع اأن عملية بناء مدينة واحدة قد ت�ستغرق 

أو فيينا قد  ثالث������ني �سنة واإن ق�سدنا باري�س ا

ت�ستغرق خم�س������ني �سنة، بينم������ا تدمريها ل 

ي�ستغرق اأكرث من يومني فقط، وعملية اإبداع 

رواية ت�ستغرق خم�������س �سنوات اأحياناً، بينما 

عملية حرق هذه الرواية ل ت�ستغرق اأكرث من 

ر�س عامرة  �ساعة واح������دة، ومع ذلك فاإن الأ

بداعات املده�سة.. وقد  بالبن������اء والكتب والإ
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ت�ستغرق عملي������ة ولدة اإن�سان 

أ�سهر،وت�ستغرق  واحد ت�سع������ة ا

عملية اإفناء مئة األف �سخ�س 

�ساعتني فقط، ومع ذلك هناك 

ن�سان  مليارات الب�ر.. اإذن الإ

ويربون  ينجبون  الذين  بخري، 

اأكرث من الذين يقتلون، والذين 

يبنون اأكرث من الذين يدمرون، 

والذين يعطون اأكرث من الذين 

اأكرث  والذين يحبون  ياأخذون، 

من الذي������ن يكرهون.. والذين 

أك������رث م������ن الذين  يبت�سم������ون ا

ي�ستاوؤون. 

ن�س������ان  لق������د ا�ستط������اع الإ

مية..  اأن يحرر نف�س������ه من الأ

وا�ستطاع اأن يوؤمن بالعلم وهذه 

القناعة املر�سخة يف ذهنه جتعله يدفع طفله 

اإىل التعلي������م يف اأقرب مدر�سة، جتعله يف�سل 

العل������م على امل������ال، واأقرب مث������ال اأن اأطفال 

أ�ساتذة  أي������دي ا أثري������اء العامل يتعلم������ون على ا ا

أو  �ستاذ ا ب الرثي باأن هذا الأ فقراء. يقتنع الأ

املدر�������س الفقري �سيعطي ابنه اأكرث مما ميكن 

ن�سان  موال. ولو كان الإ له اأن يعطيه م������ن الأ

ثرياء  يعي�س باملال وحده مل������ا دخل اأطفال الأ

ن�سان على قدر كبري  املدار�س. لقد اأ�سبح الإ

م������ن الوعي ولي�س بو�سع �سخ�س واحد مهما 

بل������غ نفوذه اأن يجعلن������ي اأنظر اإىل احلياة من 

حتت جنحه.. اإن اخلطيئة الكربى تكمن يف 

اأن يتمكن هذا ال�سخ�س ال�سيئ من اأن ين�سب 

نف�سه و�سياً على احلي������اة كلها،واأ�سدق هذا 

ن هذا  منه، واأنظر اإىل احلي������اة ب�سوداوية لأ

الرجل ال�سيئ ي�سبب تف�سخاً يف احلياة. 

تعزيز مكانة �لثقافة يف �لدين 

�سالمي، دعا  كذلك عندما جاء الدين الإ

اإىل تعزيز موقع الثقافة لدى النا�س.

�سالم مل يك������ن هناك من  عندما ج������اء الإ

يجيد الكتابة اإل �سبعة ع�ر �سخ�ساً- ميكن 
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ملن ي�ساء معرفتهم يف العقد الفريد لبن عبد 

رب������ه - ويذكر اجله�سياري يف »كتاب الوزراء 

والكتاب« َمْن كانوا يدّونون الوحي نقاًل عن 

النبي �سلى اهلل علي������ه و�سلم خ�سية ال�سياع 

أو الن�سيان وهم: علي بن اأبي طالب،وعثمان  ا

أُبي بن كعب، وزي������د بن ثابت،  بن عف������ان، وا

وخال������د بن �سعيد، ومعاوي������ة بن اأبي �سفيان، 

ومعيقيب بن اأبي فاطمة، وعبد اهلل بن اأبي 

ال�������رح. اإذ مل يكن النب������ي ليكتب الوحي فور 

مية، بل  تلقيه وبعد ذلك �سجع النبي حمو الأ

ودفع بع�سهم لتعلّم لغ������ات اأخرى مما لهذه 

املعرف������ة اللغوية م������ن ك�س������ب لالنفتاح على 

العامل. يقول زيدبن ثابت: »اأمرين ر�سول اهلل 

أتعلم كتاب يهود،  �سلى اهلل عليه و�سل������م اأن ا

قال: اإين واهلل ما اآمن يهود على كتاب. قال 

زيد فما مرَّ بي ن�سف �سهر حتى تعلمته له، 

فلم������ا تعلمت������ه كان اإذا كت������ب اإىل يهود كتبت 

اإليهم، واإذا كتبوا اإليه قراأت له كتابهم« رواه 

الرمذي. فاأ�سب������ح طلب العلم فري�سة على 

كل م�سل������م وم�سلمة رغم اأن عدد الن�ساء عند 

قل ففي »فتوح البلدان«  نزول القراآن كان الأ

أم كلثوم بنت عقبة، وحف�سة  يذكر البالذري: ا

بنت عمر، وال�سفاء بنت عبد اهلل التي كانت 

أم �سلم������ة التي كانت  كاتب������ة يف اجلاهلية، وا

ن الق������راءة هي امل�سدر  أ ول تكتب. ولأ تق������را

أم������ر النبي �سلى اهلل  لن�ر الوع������ي الديني ا

نهم  عليه و�سلم بتك������رمي العلماء والعارفني لأ

�سالم  ي�سهم������ون بفعالي������ة يف ن�ر ر�سال������ة الإ

نبياء« وقال  حتى اأقر القراآن باأنهم: »ورثة الأ

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »َمْن تعلم العلم 

نبياء  �سالم مل يك������ن بينه وبني الأ يحيي به الإ

اإّل درج������ة«. وقال: »اإمنا بُعثُت معلماً«. واأمر 

ن�سار  النا�س اأن يوقروا علماءه������م فقال لالأ

عندما قدم عامله������م �سعد بن عبادة: »قوموا 

ل�سيدكم«. ويف رواية: »قوموا حلربكم«. 

أبوثعلبة: »يار�س������ول اهلل ادفعني  وق������ال ا

اإىل رج������ل ح�سن التعليم، فدفعن������ي اإىل اأبي 

عبي������دة ابن اجلراح ث������م ق������ال: دفعتك اإىل 

أدب������ك«. وقال عليه  رجل يح�س������ن تعليمك وا

ال�سالة وال�سالم: »علموا وي�روا ولتع�روا، 

وب�روا ولتنفروا«. »�سياأتيكم قوم يتفقهون، 

أنه وجه  ففقهوه������م واأح�سنوا اإليهم«. ويكفي ا

خطاباً عاماً للم�سلم������ني كافة: »تركت فيكم 

أبداً: كتاب اهلل  ما اإن مت�سكتم به، لن ت�سلوا ا

ن�سان كذلك يتدّرج يف حت�سيل  و�سنتي«. والإ

العل������م يق������ول اهلل تعاىل: »يرف������ع اهلل الذين 

 )1(
أوتوا العلم درجات«. اآمنوا منكم والذين ا

وقال �سلى اهلل علي������ه و�سلم: »من �سلك 

طريقاً يلتم�س فيه علماً،�سهل اهلل له طريقاً 

)2(
اإىل اجلنة«.

أبا ذر لئن تغدو  أنه قال: »يا ا وروي عن������ه ا

آية م������ن كتاب اهلل خري ل������ك من اأن  فتعل������م ا
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ت�سلي مئة ركعة، ولئ������ن تغدو َفتُعلّم باباً من 

أو مل يُعمل به خري لك من اأن  العلم ُعم������ل به ا

)3(
ت�سلي األف ركعة«.

أ�سد  أنه قال: »فقي������ه واحد ا وروي عن������ه ا

)4(
على ال�سيطان من األف عابد«.

وق������ال: »ف�سل العامل على العابد كف�سلي 

 وقال: »اأن اهلل ومالئكته واأهل 
)5(

أدناكم« على ا

ر�������س حتى النملة يف جحرها  ال�سموات والأ

وحتى احلوت يف جوف البحر لي�سلون على 

)6(
معلمي النا�س اخلري«.

مام عل������ي بن اأبي طالب ر�سي  ويقول الإ

اهلل عن������ه: »العل������م خري م������ن امل������ال، العلم 

يحر�س������ك واأنت حتر�س امل������ال، والعلم حاكم 

وامل������ال حمكوم، واملال تنق�سه النفقة، والعلم 

نفاق«.  يزكو بالإ

وعن ف�س������ل العلم يقول مع������اذ بن جبل 

ر�سي اهلل عن������ه: »تعلموا العل������م فاإن تعلمه 

هلل خ�سي������ة، وطلبه عبادة، ومذاكرته ت�سبيح، 

والبحث عن������ه جهاد، وتعليم������ه ملن ل يعلمه 

نه معامل احلالل  هله قربة، لأ �سدقة، وبذله لأ

ني�س  واحلرام، ومنار �سبل اأهل اجلنة، وهو الأ

يف الوح�سة، وال�ساحب يف الغربة، واملحدث 

يف اخللوة،والدلي������ل على ال�������راء وال�راء، 

خالء،  عداء، والزين عند الأ وال�سالح على الأ

يرف������ع اهلل ب������ه اأقواماً فيجعله������م يف اخلرية 

آثارهم، ويقتدى بفعالهم،  أئمة تقت�س ا قادة وا

أيهم. ترغب املالئكة يف خلتهم  وينتهى اإىل را

ي�ستغفر  مت�سحهم،  وباأجنحتها  وم�ساحبتهم 

لهم كل رطب وياب�س، وحيتان البحر وهوامه، 

ن العلم حياة القلوب  أنعام������ه،لأ و�سباع الرب وا

ب�سار من الظلم،  من اجلهل، وم�سابي������ح الأ

خيار، والدرجات  يبلغ العبد بالعلم منازل الأ

خرة. التفكر فيه يعدل  العل������ى يف الدنيا والآ

ال�سيام، ومدار�سته تع������دل القيام،به تُو�سل 

رحام، وبه يعرف احلالل من احلرام، وهو  الأ

اإمام العمل، والعمل تابع������ه، يُلَْهمُه ال�سعداء 

�سقياء«.  ويحرمه الأ

أ�سهم������وا بفعالية بالغة يف ن�ر  فالعلماء ا

أي�ساً ه������م الذين كتب������وا القراآن  �س������الم وا الإ

نق������اًل عن النب������ي. اإن اهلل ه������و الذي حفظ 

أي�ساً كتبوه ولهم ف�سل  القراآن، ولكن هوؤلء ا

أبرز  جالء، وا أنا�س ال�ستنارة الأ كتابته، فه������م ا

اخت�سا�سيي الروح وفقه الذات. 

نتاج �لثقايف  خ�سو�سية �لإ

بداع  أنتقل قلياًل اإىل م�ساألة الإ ب������ودي اأن ا

أدبية يخلدون  الثق������ايف يف تقدمي �سخو�������س ا

أل�سن������ة النا�س رمبا اأكرث من �سخ�سيات  على ا

حقيقية.

دبي������ة على فرا�س  تول������د ال�سخ�سيات الأ

م������ن ورق ويق������ف الكات������ب خل������ف كل هذه 

دوار حتى تكرب  الولدات.. يت������وىل خمتلف الأ

هذه ال�سخ�سي������ات وتتقدم اإىل النا�س وتقدم 
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حداث..  اإليهم احلكمة واملعرفة واخلربة والأ

يكون الكات������ب طبيباً اإذا مر�س������ت، وحاكماً 

أباً يجهد لل�رف  بالعدل اإذا اختلفت ويكون ا

أماً ت�سهر اللي������ايل لر�سعها. لي�س  عليه������ا، وا

دبية اإّل مبدعها وهي ل تنادي  لل�سخ�سيات الأ

اأح������داً اإّل مبدعها الذي حتمل ا�سمه. وهذه 

ال�سخ�سيات ذاتها هي التي تقف اإىل جانبه 

يف ليايل العزلة واملر�������س املوح�سة، فعندما 

يتخل������ى اجلميع عن الكاتب ي������رى �سخو�سه 

بالقرب من������ه توؤن�سه وترّوح ع������ن نف�سه اآلم 

الروح، وميكن له������ا اأن تطعمه وتلب�سه وتقيه 

ح�سان  ح�سان بالإ �سوؤال اللئي������م.. اإنها ترد الإ

ولذلك يوا�س������ل الكاتب ليله بنهاره يف �سبيل 

رعاي������ة �سخو�سه وتقدميه������م ب�سورة ح�سنة 

وحقيقية باذلً كل اإمكاناته وخرباته يف هذه 

املهمة. اأريد هن������ا اأن اأو�سح نقطة هامة من 

دبي  نتاج الأ نقاط املعرفة الب�رية املت�سلة بالإ

واأركز قلياًل على �سخ�سية »املنتَج« الذي هو 

أركانه. وهنا اأقول باأن  أو اأح������د ا بطل العمل ا

الكاتب مهم������ا متيز بتفوقه الثقايف واملعريف 

والعقلي فاإنه يف النهاية يكت�سب املعرفة ول 

يبلغ ذروتها.. اأي اأن علمه ناق�س مهما تقدم 

يف درجات الكمال وعلى هذا فاأنا اأخالف َمْن 

أنه قام بخلق �سخو�سه  دبي وا يقول باخَللق الأ

أو الروائي������ة. اإن اخلال������ق ه������و  الق�س�سي������ة ا

كامل العل������م واملعرفة ول �سيء يزيده معرفة 

وعلماً، ولكن الكاتب هو »خملوق« وهو ناق�س 

العل������م واملعرفة ويتعلم من �سخو�سه، ويجهل 

م�سائره������م النهائية.. فال�سخ�سية هي التي 

تر�س������م خطواتها، ول�سيء م������ن الو�سوح فاإن 

�سخ�سية يف ق�سة ق�س������رية – يكون الكاتب 

ق������د انتهى منها – ميكن لها اأن تعيد الكاتب 

اإليها لتحول هذه الق�سة الق�سرية اإىل عمل 

روائ������ي مبا ي�ستجد لها م������ن اأحداث وميكن 

أو اأكرث  اأن تتح������ول هذه الرواي������ة اإىل ثالثية ا

ج������زاء الروائية فال�سخ�سية هي التي  من الأ

تر�س������م خطواتها وت�سن������ع اأحداثها والكاتب 

أثناء الكتابة  عندم������ا يبا�ر يف الكتاب������ة ويف ا

أمام������ه هذه ال�س������ورة وبالتايل يقوم  تت�سح ا

خ������ر اأن هذه ال�سخ�سية  مر الآ بر�سمها، والأ

ق������د ترف�س ما يكّون عنه������ا الكاتب م�سبقاً، 

دب ول يخلقه  والواقع فاإن الكات������ب ينتج الأ

كما اأن الفالح ينتج ال������زرع ول يقوم بعملية 

م تنجب املولود ول  نفخ احلياة فيه كما اأن الأ

تخلقه ول ميكن للمخلوق اأن يكون خالقاً باأي 

نه يكون التناق�������س بروحه فاملخلوق  وجه لأ

ناق�������س املعرفة واخلالق كامل املعرفة ويعلم 

الغي������ب. وثمة اأمر اآخر لبد من اإي�ساحه يف 

بداع يف اخللق يكون  هذه النقطة وهو اأن الإ

ن�سان هو  جدي������داً ل مثيل له من قب������ل، فالإ

خلق جديد واإبداع جديد واحليوان هو خلق 

جديد واإبداع جديد.. واجلن هو خلق جديد 
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واإبداع جديد واملالئك������ة خلق جديد واإبداع 

جديد.

اإن اخلالق حينما يبدع فاإنه يبدع جديداً 

ولك������ن الكات������ب الذي يق������ول باخللق فهو ل 

ن�سان »املخلوق«  يقّدم جديداً.. اإن������ه ينقل الإ

ب�سورت������ه الفيزيائي������ة وال�سيكولوجية، ينقله 

كاماًل من الواقع – حتى لو كان هذا الواقع 

بداع  خيالياً – اإىل الورق. فاخللق يقرن بالإ

والكات������ب يعجز اأن يخلق كائناً جديداً ويبدع 

كائناً جديداً، ولكن اخلالق ي�ستطيع اأن يخلق 

ن�سان واحليوان  ويبدع كائناً جديداً غ������ري الإ

واجلن واملالئكة، ونحن بطبيعة احلال نقّدم 

اأفكاراً جديدة عرب اأبطالنا و�سخو�سنا.

دب �رخة وجدانية تنطلق من �سمري  الأ

دب  الكات������ب ودوم������اً الغاية الكربى م������ن الأ

هي تقدمي امل�������رة واحلقائ������ق للمجتمعات 

دب  أي�ساً فالأ مل واملعاناة، وا والتخفيف من الأ

ن ما يقوله  ل ينجح كاماًل يف هذه الوظيفة لأ

دي������ب فهو ن�سبي يحتم������ل اخلطاأ ويحتمل  الأ

ال�سواب وقد يحتمل معاً جانباً من ال�سواب 

ديب قابل  ن علم هذا الأ وجانباً من اخلطاأ لأ

للتطور والكت�ساف كل حلظة. 

اإذن نح������ن خملوقات تتعل������م وهذا لي�س 

عيب������اً ول نق�ساً فينا فكل جيل يقدم جديداً 

ن�سان اأن  للجي������ل القادم ولي�س مطلوباً من الإ

يتحدى طبيعت������ه الب�رية ليعلم كل احلقائق 

نه عند ذاك �سيولد  ويبلغ الكمال املع������ريف لأ

ن�سان ال�سابق  كل اإن�سان ن�سخة مكررة من الإ

ول������ن يكون لوج������وده اأي معن������ى ولذلك فاإن 

ن�سان ويتوا�سل يف التزاوج  ن�سان يث������ق بالإ الإ

ن احلياة هي اأغنى واأثرى  �ري لأ والبن������اء الأ

من جميع ت�سوراته ودوماً ميكن اأن ياأتي ما 

ده�س.  بهى والأ هو الأ

دائرة اخلالف تت�سع ما بني الفن والواقع 

ومهما كان الكاتب بارعاً فاإنه يعجز عن نقل 

�سخ�سية بكام������ل اأحا�سي�سها وتفا�سيلها اإىل 

نه يعج������ز اأن يغور يف اأعماق  عامل������ه الفني لأ

هذه ال�سخ�سية وي�سغي حلديث نف�سها ويلم 

أو اليقظة،  حت������ى باأحالمها �سواء يف الن������وم ا

ولذلك فاإن ال�سخ�سي������ات الفنية حتاول اأن 

تق������ول لنا ما اأماله عليه������ا كاتبها ووفق هذا 

املفهوم فاإننا ميك������ن اأن نتعرف بالكاتب من 

خالل التع������رف باأبطال������ه و�سخو�سه الذين 

يجابية  أو الإ يقّدم������ون روؤيته �سواء ال�سلبي������ة ا

مر. ومن هنا ف������اإن الكاتب هو  يف نهاي������ة الأ

فكار،  فكار ومقّدم الأ فكار و�سانع الأ منتج الأ

فكار التي حُت������دث التغريات الكربى  هذه الأ

يف املجتمعات الب�ري������ة. لي�س لنا من �سبيل 

للمعرفة اإّل املعرفة، ول بديل عن املعرفة اإّل 

ن�سان اإّل م�ستقبل  املعرفة، ول م�ستقب������ل لالإ

املعرف������ة. اإنها الدواء لكل داء، واإنها اجلواب 

�سئلة املوؤرقة لي�س  لكل �سوؤال، حتى تل������ك الأ
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يجاد اأجوبة لها اإّل عرب املعرفة.  من �سبيل لإ

ن�سان ال������ذي ي�سعى اإىل نور املعرفة  فقط الإ

يلبث م�رقاً وما دونه يبقى يف غروب اأبدي 

أل������ف �سم�س. لي�ست  حتى ل������و اأ�رقت عليه ا

املعرف������ة يف جامع اأو يف كت������اب، اأو يف لغة، 

أم������ة. املعرف������ة تنبع من  اأو يف دي������ن، اأو يف ا

كل القن������وات، ل�سيء يف الك������ون ل تنبع منه 

ن�سان،  معرف������ة، ول �سيء يف الكون ل يلزم الإ

دوماً علينا اأن نك������ون دائم التلهف للمعرفة، 

ن�س������ان كذلك هو دلي������ل للمعرفة. دوماً  والإ

عليك اأن تبح������ث عن اإن�سان جديد تعلم منه 

ن�سان كنز من  �سيئاً مل تكن تعلمه من قبل. الإ

�رار املعرفية الهائلة وهذا الكنز ل نفاذ  الأ

ل������ه. دوماً هناك �سيء جدي������د لدى اإن�سان مل 

أنا�سا حتى  تتع������رف اإليه بعد، اإن اهلل يعل������م ا

م������ام ال�سافعي  أنا�������س. كان الإ يتعل������م منهم ا

يقول: 

ك������ل������م������ا �أدب������������ن������������ي �ل�������ده�������ر

ع����ق����ل����ي  �������س������ع������ف  �أر�ين 

ع����ل����م����ًا �زددت  م��������ا  و�إذ� 

ب����ج����ه����ل����ي  ع�������ل�������م�������ًا  ز�دين 

 اإن النا�������س ه������م اأدلء للمعرف������ة فيم������ا 

أة عليه������م، واإذا كان  ن املعرفة جمزا بينه������م لأ

خرين وهذا قول ل  ال�ر دوماً ياأتي م������ن الآ

أي�ساً ل ياأتي اإّل عرب  غبار عليه، لكن اخلري ا

بواب  ح������وال فاإن الأ خرين. ويف جميع الأ الآ

ب������واب املغلقة.  املفتوح������ة هي خري م������ن الأ

تكم������ن املعرفة يف لغة جدي������دة نتعلمها، يف 

أول م������رة، يف بيت جديد  بل������د جديد ندخله ا

أه  نطرق بابه اأول طرقه، يف كتاب جديد نقرا

اأول مرة، يف �سحيفة، يف متثيلية ن�ساهدها، 

يف م�سج������د ندخ������ل اإلي������ه، يف التعرف على 

أن������واع احليوان والنب������ات، يف تعلم ا�ستخدام  ا

التقنيات احلديث������ة، يف ركوب و�سائط النقل 

أ�سكالها: طائرة، باخ������رة، �سيارة،  مبختل������ف ا

دراجة، خي������ل، جم������ل. اإن اأي اإن�سان ميتلك 

وقت������اً كافي������اً للتعرف على مظاه������ر احلياة 

م������ن حوله، ولكنه هو ال������ذي يفني عمره يف 

قرية واحدة اأو يف مدينة واحدة، اأو يف دولة 

أنه يُبلي نف�سه  أو ا واحدة، اأو يف قارة واحدة، ا

مبر�س جمع املال، اأو يفني عمره يف مقهى. 

واليوم فاإن الذي يعلم �سيئاً عن الطب يجيد 

ولي������ة يف احل������الت الطارئة  �سعاف������ات الأ الإ

كالغ������رق واحلري������ق، ويتعرف عل������ى اأ�رار 

التدخ������ني وعل������ى اأ�رار املخ������درات، وعلى 

مرا�������س التي تنتقل ع������ن طريق اجلماع،  الأ

وكذلك يعرف كيف يقي اأطفاله الربد وتلوث 

ه������واء البيت، والذي يعل������م �سيئاً عن الربية 

يقّدم طفاًل مربياً تربية �سليمة، والذي يعلم 

�سيئاً عن الريا�س������ة فهذا يغنيه عن اأمرا�س 

مر بالن�سبة لقيادة ال�سيارة،  كثرية، وكذلك الأ

والفقه،  وال�سباحة،  الكمبيوت������ر،  وا�ستخدام 
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دب، والفن������ون. هذه كلها علوم ينتفع بها  والأ

ن�سان. الإ

ولدة �لق�سة �لق�سرية 

هي الثيمات التي تدور يف عامل ل معنى له، 

ت�سكل ن�سيجاً ح������ول الفراغات الالمتناهية، 

تفت�س عن زوايا اجلم������ال يف ف�ساء مفتوح، 

أخ������رية يف قلب  تفت�������س عن بقاي������ا نب�سات ا

يرف�س األ ينب�س، ه������ي الثيمات ذاتها التي 

ل يعجبها الالمعن������ى وت�سعى بكل طموحها 

يجاد �سيء م������ا يف الال�سيء، حتى الكالب  لإ

ن تنبح نباحا خمتلفا يف اأوقات ما، يف  متيل لأ

بدية على  طقو�س ما. اأعني نزعة التمرد الأ

املاألوف الذي ياأكلنا كما تاأكل النار احلطب، 

أيها ال�س������ادة عن هذا ال�ر الذي  �ساأحدثكم ا

م������ل املتفجر الذي  يق������ف خلف������ه كل ذاك الأ

يقدمه ق�سا�س������و العامل على م������ر الع�سور. 

ذاك ال�ر الذي يجعل الق�سا�س اأن يرف�س 

أيام احتف������اء بعثوره على جملة  الن������وم ثالثة ا

أ بها ق�سة ق�سرية.  م�سبوطة ميك������ن اأن يبدا

حمال الهائلة من  م������ن اأي بقاع ناأتي بتلك الأ

مل املتفجر، وكيف جنعلكم ت�سغون اإلينا،  الأ

أثقالكم ون�ساءكم واأولدكم  تركون اأعمالكم وا

أن�سامها..  وم�ساكنكم لتنعموا بدفء الق�سة وا

أ�سياء اأثمن مما تركتم، مننحكم  اإننا مننحكم ا

ما لي�س لديكم، نقدم لكم تلك الو�سائد التي 

أ�سياء  تاأخذكم اإىل عامل اخللود والنور والبهاء. ا

ر�س  أ�سياء �سائعة منكم، �سائعة من كوكب الأ وا

ر�س.  نحاول اأن ن�سرجعها لكم ولالأ

دوماً تقول الق�سة الق�سرية لق�سا�سها: 

ل�س������ت اأنت الذي تريد اأن تكون قا�ساً، ولكن 

أريد اأن اأكونك، ل�ست اأنت من يريد  أنا التي ا ا

أنا من اأكتبك  اأن يكتبن������ي ويرويني ، ولك������ن ا

أروي������ك واأقدمك. فك������رة الق�سة تلح على  وا

القا�������س ول ي�ستطي������ع فكاكاً م������ن الهيمنة 

الق�س�سي������ة، اإنها تو�سل������ه اإىل ذروة املعاناة، 

لن ي�ستطي������ع اأن يغم�س عيني������ه، اأن ي�ستقر 

ما مل يكتبه������ا، واأحياناً تبل������غ يف عنادها اإىل 

التحدي م������ع القا�س فتتح������داه اأن ي�ستطيع 

اأن يخل������د للراحة اأو حتى اخلروج من البيت 

قب������ل اأن يكتبها، اأو حتى يك������ون قادرا على 

اإج������راء مكاملة هاتفي������ة، في�ست�سلم لطغيانها 

وجربوتها، وهو يحاول اأن يقنع نف�سه باأنه هو 

الذي يكتب الق�سة ويتحكم بزمام مفا�سلها. 

واأما املتعة فتكون بعد اإجنازها فيكون حاله 

أدار الب������اب احلديدي ال�سخم  كحال الذي ا

على نف�سه دون اأن يدري باأنه ن�سى املفتاح يف 

اخل������ارج، وكل حماولته تف�سل يف اإ�سماع من 

هو يف اخلارج لياأتي ويفتح عليه هذا الباب، 

على حيث النافذة املرتفعة على  ينظر اإىل الأ

أمت������ار واملحكمة بالبللور، اإنه  م�سافة ع�رة ا

يفعل اأي �سيء ليُخرج نف�سه من هذه الغرفة، 

أ�سنان������ه وقطع النقود  في�ستع������ني باأ�سابعه وا
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املعدني������ة يف جيبه حتى يحفر حفرا �سغرية، 

ويف النهاي������ة يفل������ح باأعجوب������ة يف اأن يحفر 

مواطئ لقدميه يف احلائط فيت�سلق كالقطة 

اإىل اأن يبلغ النافذة املرتفعة الوحيدة ويخرج 

أ�سه  ، عندها فقط ي�سعر بن�سوة وهو يومئ برا

لينظر اإىل امل�ساف������ة التي ت�سلقها ملدة يومني 

متوا�سلني، تلك ه������ي الن�سوة التي ي�سعر بها 

الكات������ب عندما يفرغ من عمل جديد. واأقنع 

حيان باأن الكتابة حتقق  نف�سي يف كثري من الأ

يل امل�رة حتى ل اأعرف اأمام نف�سي بقوتها 

أتنهد حت������ت ثقلها وقد متكنت  أنني ا عل������ي وا

من������ي كل التمك������ن. واحلقيقة ف������اإن القراءة 

تقدم امل�رة واملعرفة معاً، فاأن اأقراأ جمموعة 

ق�س�سي������ة ملدة ثالث �ساع������ات هذا اأمتع يل 

من اأن اأم�سي ثالث �ساعات يف اأرق وخما�س 

كتاب������ة ق�سة جدي������دة، والواقع ف������اإن رغبتي 

احلقيقي������ة تكم������ن يف عدم متك������ن الق�سة 

مني بهذا الق������در الذي ل خمرج منه. تكمن 

رغبت������ي فيما لو كنت قارئاً، قارئاً جيداً كما 

أنا م�ستمع جي������د للمو�سيقى، وم�ساهد جيد  ا

لل�سينما والفن الت�سكيلي، ولكن كل حماولتي 

ن الق�سة وجدت طريقها اإيل،  تبوء بالف�سل لأ

وكل ه������ذه الكتابات اجلانبي������ة كهذه هي يف 

الواقع حماولت للتهرب منها، ولكنها بنف�س 

الوق������ت كتابات عنها وفيه������ا، وهكذا فحتى 

الهروب منها يكون اإليها. قد ي�ساأل البع�س: 

نه  ملاذا يكتب الكاتب اإذن؟! اأقول بب�ساطة: لأ

أيام اإن مل يكتب.  ل ي�ستطي������ع اأن يعي�س ثالثة ا

وكذلك فاإن������ه ي�سعر باإثم عظيم اإذا مل يتمكن 

من تقدمي كتابات تعرب عن قوته وت�سيف اإىل 

كتاباته ال�سابقة، ولعلي اأرى اأن الكّتاب الذين 

انتحروا ما قاموا بذلك اإل بعد اأن تاأكد لهم 

أنه������م ما عادوا يقدرون عل������ى اإبداع كتابات  ا

اأعظم مما اأبدعوا، ولعلي اأرى خري مثال يف 

ذلك / همنغواي / ال������ذي عرّب يف / ال�سيخ 

والبحر / عن م������دى تعلقه باحلياة حتى يف 

أن������ه مل يردد من اإطالق  أ�س������واأ ظروفها، بيد ا ا

النار على ذاك اخلي������ال الذي اأتى بكل تلك 

ن������ه عز عليه اأن يرى  بداعات العظيمة لأ الإ

ذاك اخليال اخل�سيب وقد اأ�سابه الوهن. 

تت�س������كل خيوط الق�س������ة الق�سرية لتوؤرخ 

اإن�ساناً يف موقف، وت������وؤرخ موقفاً يف اإن�سان، 

ت������وؤرخ املجد وكذل������ك توؤرخ الع������ار، كل هذه 

بداع  ال�سيحات الق�س�سية املدوية يف عامل الإ

ن�سان  دبي هي دم������وع تنهمر من �سمري الإ الأ

ومن روحه، حتاول اأن تُلفت النظر اإىل روؤية 

ن�سان اإىل اللحظ������ات الق�سرية التي  ه������ذا الإ

حتمل اأحداثاً ل يلتفت اإليها اأحد، اأجل فاإن 

وظيفة الق�س������ة الق�سرية تكمن يف مقدرتها 

على اأن جتعل������ك تلتفت لوقائع مرت وفاتك 

اأن تتاأملها، وهي بذلك متنحك هذه الفر�سة 

الذهبي������ة جمددا. الق�سة ه������ي لقطة، وهي 
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لفت������ة �سغرية يف عامل كب������ري، اإنها يوم واحد، 

أو �ساعة واحدة، اأو حتى حلظة واحدة بعك�س  ا

أيامها  الرواية التي تكون هي ال�سنة كلها بكل ا

أبواب جديدة  وتقلب ف�سولها. كل يوم تنفتح ا

اأمام ق�سا�سي العامل ليق�سوا ق�س�سا جديدة 

مل يكتبه������ا اأح������د من قبلهم، يكتب������وا ق�س�ساً 

ت�ستوعب عقل العامل وجنونه، ت�ستوعب جمده 

واإخفاق������ه، ت�ستوعب ثقله وخفت������ه. تت�سكل 

الق�سة الق�سري نقطة نقطة.. حرفاً حرفاً.. 

ف�ساء ف�ساء.

ن�سانية لوحدها ل  الواق������ع اإن املوهبة الإ

ب������داع، ولكن ثمة تفا�سيل ل يراها  تكفي لالإ

ول يلم�سها ول يحياها اإل املبدع نف�سه، ثمة 

اأ�رار ل تنك�س������ف اإل اأمام روح املبدع ذاته، 

اإنه ميتلئ بالع������امل واحلياة وامليتافيزيقيا مع 

كتابة كل ق�س������ة جديدة، ثمة ق������وة جمهولة 

تلقنه حروف هويته املجهولة ككائن م�ستقل 

يف الع������امل، وهكذا فاإن الكات������ب يعي�س حياة 

ا�ستثنائي������ة مغايرة حلياة النا�س اأجمعني. اإن 

الق�سة هي هواه الوحيد وعندما يبعد عنها 

أن������ه خ�ر العامل برمت������ه لذلك يهرع  ي�سعر با

أمل وه������وة ينفجر بكاء  عائ������داً اإليها بحرقة وا

وندما عل������ى تركه لها فيق������دم لها العتذار 

ويطبع على جبينها قبالت �ساخنة. 

تنري الق�سة الدروب اأمام الروح الب�رية، 

أو�سع للروؤية، لروؤية ما ل يُرى.  تف�سح هام�ساً ا

الكلم������ات الق�س�سية ه������ي القناديل العالية 

املعلقة يف دروب الب�ر، اإنها القناديل الكربى 

وهي الر�سيد اإىل نهارات ل تنتهي من ال�سوء، 

والكاتب الذي ي�ستغ������ل يف الكلمات امل�سيئة 

، هو �سخ�������س ي�سيء وميتلئ اإ�راقا وحياة، 

ولذلك يب������دو يف الظاهر اأكرث ظالمية، اأكرث 

ب�ساط������ة. واحلقيقة اإنه������ا ظالمية ال�روق، 

واحلقيقة اإنها ب�ساط������ة المتالء. اأقول لكم 

أك������رث ح�سا�سية، فاإن ه������ذه الكلمات  أ�سي������اء ا ا

امل�سيئ������ة ذاتها الت������ي تتكون منه������ا الق�سة 

ماك������ن حترق روح  الق�س������رية يف كثري من الأ

الكاتب وتله������ب حوا�سه، وعندها ل يجد اأي 

م������ادة ميكن لها اأن تدنو م������ن هذا ال�ستعال 

الروح������ي، ولذلك يق�سي الكات������ب احراقاً 

أو تت�ساقط عليه كتبه التي قام  بنور كلماته، ا

بتاأليفه������ا فتق�سي عليه كم������ا يق�سي خمرع 

الكهرباء مبا�س كهربائي. 

عز�ء �ملخيلة �لثقافية 

ول الذي فت������ح فيه عينيه  من������ذ اليوم الأ

أ�سكال التدخ������ل يف تفا�سيل حياته  تتقاذفه ا

ال�سخ�سي������ة �سم������ن دائرة املجتم������ع والدين 

وال�سيا�سة. وهو كلما يهرب من �سلطة تتلقفه 

أ�سد ق�س������وة فيم�سي حياته  �سلط������ة اأخ������رى ا

لهث������ا اإىل درجة اأن ينتهي ب������اأن يقنع نف�سه 

بهذا الواقع ويبقى اخليال ف�سحته الوحيدة 

الت������ي يحقق من خالله حلظات من ممار�سة 
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احلري������ة اإىل اأق�ساها. ففي �سنوات الطفولة 

أبواه توجيهاتهما ال�سارمة  وىل رغم عليه ا الأ

ففع������ل دون اأن يتمكن من فعل ما يريد، واإن 

مال اإىل �سيء من حرية وا�ستقاللية انفجرت 

يف وجه������ه �رخ������ة، واإن مل يرت������دع حلقتها 

�سفعة لتعيده بالقوة اإىل الرتل. عندما ينفتح 

قليال ي�ستقبله �سياط املعلم يف املدر�سة، فهو 

اإن تاأخ������ر قليال عن املدر�س������ة تلقى على كل 

دقيقة تاأخري ع�س������ا على يديه، واإن فاته اأن 

أنامل املعلم  يكتب در�سه ب�سكل جيد امتدت ا

أذني������ه ووقعت على وجهه كفاه، وعلى  لت�سد ا

هانة اأمام زمالئه  �سمعه عبارات التقزمي والإ

طف������ال يف ال�سف. مير ب������ه العمر ويعّزي  الأ

نف�سه باأنه �سوف يتحرر غدا ويفعل ما يريد، 

وبالفع������ل ينتهي م������ن مرحل������ة، لكنها ومنذ 

أنه يحتاج اإىل  وىل ت�سطدم بواقع ا حلظاتها الأ

هل  أة ت�ساركه احلياة ، ثم اإن الأ القران بامرا

يريدون له الفتاة التي اختاروها له، اأما التي 

يريده������ا هو فهي ل تنا�س������ب طبيعة العائلة، 

بوان  واإن اأ�ر اإىل ذلك �سوف يتخلى عنه الأ

والعائلة كلها فريى نف�سه منعزلً منبوذاً على 

ر�سي������ف احلياة كطري ُك�������رت جناحاه. اإذن 

مادام العمر املا�سي كل������ه م�سى بالتنازلت 

أي�س������اً، ورمبا بعد مدة  فعلي������ه اأن يبتلع هذه ا

عندما ينمو له جناحان جديدان �سي�ستطيع 

أة  اأن يتخذ القرار ال������ذي يبتغيه ويتزوج املرا

الت������ي يبتغيه������ا، فم������ا زال يف العم������ر مت�سع 

وعليه األ يكون مت�رع������ا حتى يقطف ثمار 

حتمل������ه. يرى باأنه غدا زوج������اً وزوجته على 

مر يحتاج  و�س������ك اأن ت�سع مولوداً وه������ذا الأ

اإىل دخل م�ستم������ر لي�ستطيع اأن يعول اأ�رته. 

أ رحلته ال�ساقة اجلادة للبحث عن فر�سة  تبدا

عمل حتى يجده������ا يف اإحدى الدوائر، وهنا 

يتفاجاأ بقمع مديره له، فهو ل يكون راأي اإل 

أيه ال�سواب  م������ا راأى املدير وحتى ل������و كان را

وراأي املدير اخلطاأ، فعلي������ه اأن ينفذ ويتعلم 

أراد اأن  كيف ي�سمت وي�سمع كالم مديره اإذا ا

يحافظ على لقم������ة عي�سه. فما الذي يفعله 

وهو الذي ت������درب على تذوق املرارة ب�سمت 

بانتظار فر�سة العمر الت������ي تنت�سله وجتعله 

كائن������اً حراً يفعل ما يري������د، ولي�س ما يريده 

خرون، و�سيئا ف�سيئا يقدم تنازلت ملديره  الآ

ويعود نف�سه كيف ينافق اأي�سا، فيقول للمدير 

بفمه: اأنت �سح. وقلب������ه يقول: لكنك خطاأ. 

وميكن اأن يلقى تربي������رات اأخرى يف جوانب 

عديدة من حياته له������ذا املنهج حتى يتحول 

اإىل كائ������ن غري �سادق وغري م�ستقيم في�سقط 

أول ما ي�سقط بنظر نف�سه، وهنا تبداأ مرحلة  ا

ال�سقوط الكربى فيعي�س هذا ال�سخ�س ذروة 

ف�ساح عنه، انت�سار  مل / ال������ذي لميكن الإ الأ

ال�ر، �سيادة احلظ ال�ساخرة، وال�سقوط الذي 

يتعذر اإ�سالحه للعادل ال������ربيء /. عليه اأن 
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دارة يف العمل،  يتعلم كيف يردد ما تقوله الإ

يردد ما يقوله رجل الدين يف اجلامع، يردد 

م������ا تقوله العائلة يف البيت. وهل باإمكانه اأن 

يخرج عن الوظيفة، وعن الدين، وعن العائلة 

أنه يريد اأن ميار�س حريته ال�سخ�سية  ملجرد ا

التي �ستتح������ول بالن�سبة اإلي������ه اإىل / نزوة / 

مادام������ت تلحق به كل هذا ال�رر. لكن رغم 

مل قائما، ومازال يف العمر  ذل������ك فمازال الأ

مت�سع ليفع������ل به ما ي�ساء، �س������وف ياأتي يوم 

يق������ول فيه ما يقوله قلب������ه وفمه معا، �سوف 

يفعل اأفعالً يقررها هو. خالل هذه املراحل 

أ�سي������اء هامة يف م�سرية  ا�ستطاع اأن يكت�سب ا

ن�سجه وخرباته، فق������د م�ست خم�سون �سنة 

مل تتح له اأن يق������وم بفعل واحد يريده، مل تتح 

ل������ه بقول كلمة واحدة يقولها. وهذا يعني له 

ن ي�ستطيع اأن يقمع نف�سه دون  الكثري، فهو الآ

انفعال، اأ�سب������ح باإمكانه اأن يحتمل احلرمان 

وه������و يبت�سم، وقد ي�سخر م������ن ذاك الذي ل 

يتمتع بهذه اخلربة الكافي������ة فينفعل ويودي 

أو اإىل الهو�������س العقلي  بنف�س������ه اإىل التهلك������ة ا

أو العزلة الجتماعية.  أو التطرف الدين������ي ا ا

ومي�س������ي جزء اآخر من العم������ر في�سعر هذا 

الرج������ل بقرب النهاية وتنطف������ئ اأمامه اآخر 

�سمع������ة اأمل، فهو مل يعد قادراً على اأن يتزوج 

أ  مم������ن يري������د، ولن يك������ون باإمكان������ه اأن يبدا

م�سرية كفاح جديدة يحق������ق فيها طموحاته 

واأحالمه التي مل تتحقق. وهنا وهو على فرا�س 

الحت�س������ار تتمتم له نف�س������ه وهي حتاول اأن 

تهدئ من روع������ه: يا هذا.. احمد اهلل الذي 

وهبك خميلة مّكنتك من حتقيق اأحالم كثرية 

أة  على و�سائد وردية، فك������م مرة عانقت املرا

الت������ي كانت حل������م حياتك، كم م������رة �سهرت 

أنتما تتهام�سان  معه������ا يف فرا�س الزوجي������ة وا

وتتالطف������ان حتى طلع عليكم������ا ال�سبح. كم 

مرة زرت الب������الد التي طاملا متنيت زيارتها، 

ك������م مرة ا�ستبدلت بيت������ك القدمي هذا ببيت 

اأف�س������ل منه، كم مرة ق������دت �سيارة واجتهت 

بها مع اأ�رتك اإىل الطبيعة تاأكلون ومترحون 

ألوان  يف قلب الربيع وحولكم املياه اجلارية وا

الزهور واخل�رة وتغري������د البالبل، كم مرة 

احتج������ت اإىل اأموال فهرع������ت اإىل امل�رف 

ت�سحب مبلغا م������ن ر�سيدك دون اأن متد يد 

خرين. فيدرك للتو قيمة النعمة  الذل اإىل الآ

ويتمتم ِملئ فم������ه: لكن على اأي حال، �سكراً 

لتل������ك املخيلة ال�سحرية على حتقيق كل تلك 

منيات.  الأ

�أهمية �لثقافة يف �حلياة �ليومية 

هنا �سوف اأحتدث عن واقعة من الراث 

أنَّ الثقافة جتد �سباًل نحو انفتاح  تبني كيف ا

احلياة 

يحكى اأن هنداً ابنة النعمان كانت اأح�سن 

اأهل زمانها، فُو�سف للحجاج ح�سنها، فاأنفذ 
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اإليه������ا بخطبها، وبذل لها مال جزيال اإىل اأن 

تزوج بها، و�رط لها عليه بعد ال�سداق مئتي 

أل������ف درهم، ودخل بها ثم اإنها انحدرت معه  ا

أبيها املعرة، وكان������ت هند ف�سيحة  اإىل بل������د ا

أديبة، فاأقام بها احلجاج باملعرة مدة طويلة،  ا

ثم اإن احلجاج رحل بها اإىل العراق، فاأقامت 

مع������ه ما �ساء اهلل، ثم دخ������ل عليها يف بع�س 

آة وتقول:  يام وهي تنظر يف املرا الأ

ع��رب��ي��ة  م����ه����رة  �إل  ه���ن���د  وم������ا 

���س��ل��ي��ل��ة �أف�����ر�������س حت��ل��ل��ه��ا ب��غ��ل 

ف�����اإن ول�����دت ف��ح��ال ف��ل��ّل��ه دره���ا

�لبغل  و�إن ولدت بغال فجاء به 

فان�رف احلجاج راجعاً ومل يدخل عليها، 

أراد طالقها فاأنفذ اإليها  دون اأن تعلم ب������ه. وا

أنفذ له������ا مئتي األف  عب������د اهلل بن طاهر، وا

درهم وهي التي كانت لها عليه، وقال: يا بن 

طاهر طلقها بكلمتني ول تزد عليهما. 

دخ������ل عبد اهلل بن طاه������ر عليها، فقال 

لها: يقول لك اأبو حممد احلجاج: كنِت فبنِت، 

لف درهم التي كانت لك قبله،  وهذه املئتا الأ

فقالت: اعلم يا ابن طاهر، اإنا واهلل كنا فما 

حمدنا، وبتنا فم������ا ندمنا، وهذه املئتا درهم 

التي جئت بها، ب�سارة لك بخال�سي من كلب 

بني ثقيف. 

ثم بعد ذلك بُلغ اأمري املوؤمنني عبد امللك 

ابن مروان خربها وُو�سف له جمالها، فاأر�سل 

اإليها يخطبها، فاأر�سلت اإليه كتابا تقول فيه 

أم������ري املوؤمنني اإن  بع������د الثناء عليه: اعلم يا ا

ناء ولغ فيها الكلب.  الإ

أ عبد امللك الكتاب �سحك من   فلم������ا قرا

قوله������ا وكتب اإليها يق������ول: اإذا ولغ الكلب يف 

اإناء اأحدكم فليغ�سله �سبعا، اإحداهن بالراب، 

ناء يحل ال�ستعمال. فاغ�سلي الإ

 فلما قراأت كتاب اأمري املوؤمنني مل ميكنها 

املخالفة، فكتبت اإليه بعد الثناء عليه: يا اأمري 

املوؤمنني واهلل ل اأحل العقد اإل ب�رط، فاإن 

قل������ت ما هو ال�رط قل������ت اأن يقود احلجاج 

حممل������ي من املعرة اإىل بلدك التي اأنت فيها، 

ويكون ما�سيا حافي������ا بحليته التي كان فيها 

اأولً. 

أ عب������د املل������ك ذل������ك الكتاب  فلم������ا ق������را

أنفذ اإىل احلجاج  �سحك �سحكاً �سدي������داً، وا

واأمره بذل������ك، فلما قراأ احلجاج ر�سالة اأمري 

م������ر ومل يخالف،  املوؤمنني اأج������اب وامتثل الأ

أنفذ اإىل هند ياأمره������ا بالتجهز، فتجهزت  وا

و�س������ار احلجاج يف موكب������ه حتى و�سل املعرة 

بلد هند، فركب������ت يف حممل الزفاف، وركب 

حولها جواريه������ا وخدمه������ا، واأخذ احلجاج 

بزم������ام البعري يقوده وي�سري بها، فجعلت هند 

تتواغد عليه، وت�سحك مع الهيفاء دايتها، ثم 

اإنه������ا قالت للهيفاء: ياداية اك�سفي يل �سجف 

املحم������ل، فك�سفت������ه، فوقع وجهه������ا يف وجه 
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احلجاج ف�سحكت عليه، فاأن�ساأ يقول: 

فاإن ت�سحكي مني فيا طول ليلة 

ت��رك��ت��ك ف��ي��ه��ا ك��ال��ق��ب��اء �مل��ف��رج 

اأجابته هند تقول: 

�سلمت  �أرو�ح���ن���ا  �إذ�  ن��ب��ايل  وم���ا 

مب��ا فقدناه م��ن م��ال وم��ن ن�سب 

مرجتع  و�ل��ع��ز  مكت�سب  ف��امل��ال 

�إذ� �لنفو�س وقاها �هلل من عطب 

مل تزل كذلك ت�سحك وتلعب اإىل اأن قربت 

ر�س،  من بلد اخلليفة، فرمت بدينار على الأ

ونادت: ي������ا جمال اإنه قد �سق������ط منا درهم 

ر�س فلم  فارفعه اإلينا، فنظر احلجاج اإىل الأ

يجد اإل دينارا فقال: اإمنا هو دينار، فقالت: 

بل هو درهم، قال: بل دينار. 

فقال������ت: احلمد هلل، �سق������ط منا درهم 

فعو�سنا اهلل دينارا، فخجل احلجاج و�سكت، 

ومل يرد جوابا، ث������م دخل بها على عبد امللك 

)7(
ابن مروان فتزوج بها.

مثال ق�س�سي 

توقف������ت احلافل������ة ال�سغ������رية يف اأق�سى 

اليم������ني م������ن الطريق العام، وبع������د هنيهات 

نزل منها رج������ل، وقف قلياًل اإىل اأن حتركت 

احلافلة، ثم مالبث اأن تلم�س خطواته للم�سي 

يف الطريق الفرعي للقري������ة التي يق�سدها 

حتى يقوم بعيادة اأحد اأقربائه املر�سى. 

يلقي نظ������رة فاح�سة اإىل بي������وت القرية 

أم������ام ناظَريه بعيدة بع�س  املتناث������رة، فتبدو ا

أنه يف �ساعة الع�ر، وحرارة  ال�سيء، خا�سة وا

أنه لبد اأن مي�سي، ويوؤدي  �سهر متوز، بي������د ا

هذا الواجب، وهو الذي اعتاد على زيارات 

كه������ذه، واعتاد على حتمل م�سقة املوا�سالت 

العامة. 

يدندن باأغنية وي������ردف خطواته يف كبد 

آبه بامل�سافة التي ت�ستغرق نحو  الطريق غري ا

ن�سف �ساعة من امل�سري.

يف مدخ������ل القرية يقبع كل������ب على ذيله 

بف������يء بيت طيني مهجور، وما اأن ملح الرجل 

يتجاوزه داخاًل حدود القرية حتى وثب ب�سدة 

وهو يطل������ق نباحاً مت�ساعداً يف قفا الرجل، 

يج������ري نحوه ويكاد يع�س �ساقه من اخللف، 

بي������د اأن الرجل مل يلتفت اإليه طرفة عني، ومل 

أّي رد فعل موا�س������اًل دندنته وخطواته  يب������ِد ا

الواثقة املتزنة نحو قلب القرية. 

عندئ������ذ اأخذ نباح الكل������ب يخفت رويداً 

روي������داً اإىل اأن �سم������ت متام������اً، وتوقفت به 

قوائمه، وبع������د حلظات من الوقوف والنظر 

اإىل الرجل الذي مي�سي، ا�ستدار نحو اخللف 

عائدا بخطوات وئيدة اإىل موقعه. 

آخ������ر ذات الطريق،  بعد قليل �سق رجل ا

وما اأن اأو�سلته قدماه لتخطي حدود القرية 

حتى اأح�س باأنه �سقط بني فكي وح�س �ر�س 

يف تيه بيداء، ارتعدت اأو�ساله وغدا فري�سة 
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حلالة الذعر التي احتلته يف مواجهة تهجم 

الكلب املباغت عليه، وقوة النباح التي تنطلق 

اإليه. 

يف تلك اللحظ������ة احلا�سمة التي ا�ست�سلم 

فيها الرجل لهذا الهول، وغدا الال�سعور هو 

الذي يقوده، اأخذت خطواته تتهرول به مينة 

وي�������رة، لكن الكلب ي�رع اأكرث ويكاد يلتقطه 

بفكيه م�ساعفا عليه حالة الهلع. 

 يقف الرجل حماولً الدفاع عن نف�سه من 

خالل ركالت بقدميه ي�سد بها فكي الكلب، 

أنه يزداد نباحاً �ر�ساً وال�ر يطفر من  بي������د ا

عينيه، متتد كفه املرتع�سة اإىل حجر وتقذفه، 

لكنه يوا�سل نباحه ال�سديد، ويدنو اإليه اأكرث 

أنه �سوف يلتهمه بعد حلظات.  موحياً اإليه ا

ويب������دو اأن الرجل مل يب������ق اأمامه غري اأن 

يلج������اأ اإىل الرك�س يف حماول������ة اأخرية للنجاة 

بنف�سه من براثن هذا الكلب ال�رير. 

أي�ساً رك�سه،  عند ذاك �ساعف الكل������ب ا

يرك�س ب�سدة، والكلب يطلق نباحه املت�ساعد 

خلفه كاأنه على و�سك اأن ياأكله حياً. 

يف تل������ك اللحظة ل ي������دري كيف وقعت 

ول الذي مايزال ي�سري  عيناه عل������ى الرجل الأ

آبه مب������ا يقع خلفه  آمناً عل������ى الطريق غري ا ا

على بعد خط������وات، فاأ�سدر الرجل املذعور 

�راخا علّه يلتفت اإليه، ويعينه على مقاومة 

الكلب، لكنه بعد ع������دة �رخات اأدرك باأنه 

رجل اأطر�س، فتجاوزه والكلب راك�س خلفه 

طر�س منظر  كال�سهم، عند ذاك راأى الرجل الأ

الكلب ال�ر�س وهو يط������ارد الرجل املذعور 

وكاأنه يالحق طري������دة، فاأ�سابه ذعر �سديد، 

وا�ستدار عائ������داً نحو اخللف وهو يهرع بكل 

أوتيت قدماه من ع������زم جتنبا من عودة  م������ا ا

الكلب اإليه. 

أنه   يف تل������ك اللحظ������ة اخلاطفة يب������دو ا

لفت نظر الكلب الذي ترك طريدته و�سّوب 

طر�س وقد  قوائم������ه اإليه، رك�س الرج������ل الأ

احتل������ه الهل������ع دون اأن ي�سمع للكل������ب �سوتاً، 

ولكنه بني فينة واأخ������رى ي�ستدير لينظر اإىل 

عالم������ات ال�ر يف عيني������ه وهو يجري خلفه 

ويحاول اأن مي�س������ك به اإىل اأن و�سل الطريق 

العام، عندئذ تركه الكلب عائداً اإىل قريته. 

أنفا�سه وكاأنه جنا من  وقف الرجل ي�سرد ا

زلزال. 

أ روعه قلياًل، لبث نحو ن�سف  بعد اأن هدا

�ساع������ة واقفاً عل������ى قدميه يفك������ر بطريقة 

تدخله القرية مرة اأخرى وهو يكيل عبارات 

قا�سية للرجل الذي �سلّط عليه الكلب وت�سبب 

بطرده من القرية بهذه الطريقة املهانة بعد 

اأن دخلها وكان عل������ى بعد خطوات من بيت 

قريبه. 

عند ذاك قف������ز اإليه �سوؤال مباغت: اإذن، 

أين كان الكلب عندما دخلت القرية؟!  ا
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أ�سنانه،  غدت �سفته ال�سفلى فري�سة لرتلي ا

وارتفعت كفه لتهب������ط بقوة على فخذه وهو 

ي�ستدي������ر بعجالة يدب خط������وات واثقة نحو 

القرية. 

ملحه الكلب مرة اأخ������رى يتجاوزه داخاًل 

القرية، فوثب بعنف اإلي������ه وهو يطلق نباحاً 

مت�ساع������داً، ويقرب حتى كاد يال�سق �ساقه 

من اخللف. 

لبث الرجل ما�سياً بهدوء دون اأن ي�سمع 

أنه  �سيئ������اً، ودون اأن يلتف������ت اإىل اخللف رغم ا

نفا�س التي  يتح�س�س من حتت بنطاله لهب الأ

تنطلق من فم الكلب. 

بع������د عدة خط������وات توق������ف الكلب عن 

الرك�������س، وع������ن النباح، وع������اد اإىل مو�سعه 

قابع������اً على ذيله تاركاً الرج������ل ي�سق طريقه 

بذات اخلطوات الهادئة اإىل حيث ي�ساء. 

ولدة ق�سة جديدة 

منذ �سنة ون�سف تل������ح عليه الفكرة دون 

اأن تنج������ح يف اإقناعه ليبا�������ر كتابتها، وكلما 

يتهياأ حلمل القلم ينتابه �سعور باأنها مل تاأخذ 

وقتها وحقها م������ن تاأمل وتفكري حتى ت�سبح 

نا�سج������ة ت�ستحق اأن تك������ون الق�سة التا�سعة 

التي يكتبها يف حياته. 

عندما بلغ اخلام�سة والثالثني من عمره 

اأجن������ز كتابة اأول ق�س������ة ا�ستغرقت منه �سنة 

ون�سف من النتظار واملراجعات والقراءات 

املتعددة. 

ي������وم ذاك وعندم������ا اأدرك باأنه فرغ منها 

ي مل�سة اأخرى،  أنها مل تعد بحاج������ة لأ كلي������ا وا

أر�سلها اإىل اإحدى املجالت الثقافية الف�سلية  ا

امل�سهورة التي تخ�س�س يف كل عدد �سفحات 

للق�سة الق�سرية.

أر�سله������ا دون اأن يتوق������ع اأن هذه املجلة   ا

املعروف������ة �ستق������وم بن�ره������ا، ودون اأن يتتبع 

�س������دور اأعداده������ا، لكن املجل������ة وبعد �سنة 

أر�سلت اإىل عنوانه ن�سخة حتتوي على ق�سته  ا

من�سورة مع ر�سالة ثناء من مدير التحرير. 

يف تلك اللحظات راوده �سعور باأنه ترك 

أدبي������اً على �سفحات ه������ذه املجلة واأن  أثراً ا ا

ا�سمه بات جزءاً م������ن تاريخها ، و�سار كلما 

أو ي�سمع بها يتذكر ق�سته  يراها يف املكتبات ا

التي اأخذت �ست �سفحات منها. 

أف������كار عديدة  عندئ������ذ ب������داأت ت������راوده ا

ي فكرة  لكتابتها، لكن������ه راأى األ ي�ستجيب لأ

خ�سية اأن تكون نتيجة رد فعل على ن�ر هذه 

الق�س������ة، فيكتب ا�ستجابة ل������رد الفعل الذي 

يح�سه على تكرار الن�ر. 

انتظر نحو �سنت������ني حتى اأح�ّس باأن ذاك 

احلدث التاريخ������ي اأ�سبح جزءاً من املا�سي، 

ثم ج������اءت الفكرة الثانية الت������ي ا�ستغرق يف 

كتابتها �سن������ة و�سهرين هذه امل������رة، وعندما 
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فرغ منها راأى األ ير�سلها اإىل ذات املجلة، بل 

أدبية  ير�سلها اإىل جملة اأخ������رى ل تقل قيمة ا

عنه������ا، وهي جملة �سهري������ة تخ�س�س كذلك 

�سفحات يف كل عدد للق�سة الق�سرية. 

ليلة اإر�سال الق�سة بدا منهمكاً ومرتبكاً 

كعري�س يرت������ب ل�ستع������دادات الزفاف. كان 

أه������ا على زوجته وعل������ى ابنته الوحيدة،  يقرا

ويع������دل ما يراه بحاجة لتعديل، اإىل اأن و�سع 

الق�سة يف مظروف يف وقت متاأخر من الليل 

، �سباح������ا نه�س واجته اإىل مبنى الربيد قبل 

اأن يذهب اإىل عمله يف م�سلحة الزراعة التي 

يعمل فيها مهند�ساً زراعياً، اأودع الر�سالة يف 

اإر�سالية م�سمونة واجته اإىل مكتبه.

أر�سلت له املجلة   بعد نحو ثالث������ة �سهور ا

ن�سخ������ة حتتوي على ق�ست������ه من�سورة برفقة 

أ�س������ارت يف الهام�س  لوح������ة ت�سكيلية ملونة وا

باأنه / قا�س /. 

ن املجلة اأطلقت عليه  اأح�ّس بالعتزاز لأ

هذه ال�سف������ة رغم �سعوره باأنه مل يبلغ مرحلة 

أ�سماء  يكون فيه������ا /قا�ساً/، و�س������ار يتذكر ا

أ لهم وي�سعر  الق�سا�سني الكبار الذي������ن يقرا

ب�س������يء من احل������رج ، يتذك������ر القا�س الذي 

يداوم على قراءة ق�سة واحدة له كل اأم�سية 

قب������ل النوم منذ نحو عقدين من الزمن،حتى 

خرية اأح�ر جميع اأعمال  اإنه يف ال�سنوات الأ

ذاك الكاتب الق�س�سية وهو يجد متعة بالغة 

يف ق������راءة ق�سة واحدة له قبل النوم بدقائق 

مع������دودة، وعندما ينتهي من ق������راءة اأعماله 

الق�س�سي������ة كله������ا، يبقي الكت������ب يف غرفة 

الن������وم كي يعيد القراءة م������رة اأخرى دون اأن 

يغ������ري هذا الكاتب الذي اعت������اد على قراءته 

فقط يف ذاك الوقت من الليل دون اأي وقت 

اآخر، وهو كاتب يقي������م يف ذات املدينة التي 

يقي������م فيها. اأحياناً يراه م�سادفة يف ال�سارع 

فيقف ويتاأمل كل حركة تبدر منه، ينظر اإليه 

وه������و يتذكر كل تلك الق�س�������س التي قراأها 

ل������ه ق�سة ق�سة، كل تل������ك اجلمل والعبارات 

التي كانت تثري ده�سته. تراوده فكرة اأن يدنو 

اإلي������ه ويحظى ولو تبادل كلم������ة واحدة معه، 

لكنه ل يجروؤ على ذلك، ول يدري بال�سبط 

ما الذي مينعه، لكنه يعود اإىل البيت �سعيداً 

أنه راأى  وه������و يتحدث لزوجته وابنت������ه كيف ا

ذاك الكاتب وكاأنه كان كائناً �سحرياً. اأحياناً 

كانت تخطر له فكرة وي�سعر باأنه ل ي�ستطيع 

التعب������ري عنه������ا باأ�سلوبه فيفك������ر اأن يح�سل 

عل������ى هاتف������ه ويخربه عن تل������ك الفكرة لعله 

يكتبها، ومرة اأخرى ي������ردد ويكتفي مبتابعة 

ق�س�سه اجلديدة التي ين�رها با�ستمرار يف 

بع�������س املجالت، وعندما ت�سدر له جمموعة 

ق�س�سية جديدة ي�سعى لقتنائها باأي و�سيلة 

أ غالبية تلك  أن������ه يكون قد ق������را كان������ت رغم ا

الق�س�س من�سورة يف املجالت.
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عندما با�ر بكتاب������ة الق�سة الثالثة كان 

أنه  ربعني من عمره، بيد ا قد بل������غ الثانية والأ

آثر اأن يحتفظ بها دون اأن ير�سلها  هذه املرة ا

اإىل اأي جملة، ولبث م�������راً على فكرة عدم 

الن�ر رغم حماولت ابنته البالغة من العمر 

ع�رين �سنة بالع������دول عن هذا القرار حتى 

أتت الق�سة الثامنة وبلغ معها اخلم�سني من  ا

عم������ره، فلم تردد ابنته م������ن اأن تقرح عليه 

جم������ع هذه الق�س�س ون�رها يف كتاب يخلد 

دبية ويحفظه������ا من ال�سياع،  ثار الأ ه������ذه الآ

مر  عن������د ذاك قال باأنه ل يفكر مبثل هذا الأ

أن ابنت������ه وعن������د قراءته������ا خلرب عن  ، بي������د ا

اإعالن م�سابق������ة للق�سة الق�س������رية تنظمها 

اإحدى املج������الت امل�سهورة ا�ستطاعت مبهارة 

اأن ت�سط������و على الق�س������ة وتاأخذ �سورة عنها 

وتر�سلها خل�سة اإىل تلك امل�سابقة. 

بع������د م������رور �ستة �سه������ور عل������ى اإر�سالها 

للق�سة ون�سيان اأمرها وبينما كان والدها يف 

عمله نحو ال�ساعة العا�رة �سباحا، ُرن جر�س 

أبيها  أة ت�ساأل عن ا الهات������ف وجاء �سوت ام������را

با�سمه الثالث������ي وتقول باأنه ف������از باجلائزة 

وىل مل�سابقة الق�سة الق�سرية التي نظمتها  الأ

املجلة، وطلب������ت اأن تخربه حتى ير�سل �سورة 

عن جواز �سفره ك������ي تر�سل له املجلة تذكرة 

طائرة ليح�ر حفل ا�ستالم جائزته. 

ظن������ت الفتاة باأنه������ا يف حلم، وعادت من 

أر�سل������ت الق�سة  أنه������ا ا جدي������د تتذك������ر كيف ا

اإىل امل�سابق������ة دون علم������ه فلم متلك فرحتها 

أمه������ا اخلرب الذي  وده�سته������ا وراحت تخرب ا

�سمعت������ه يف الهاتف، وما لبثت اأن ات�سلت به 

نه مل  أنها متزح لأ تخربه النب������اأ. يف البدء ظن ا

ير�س������ل ق�سة اإىل اأي م�سابق������ة، فلبث اإىل اأن 

مر، لكنها يف  انتهى الدوام دون اأن يفكر بالأ

البيت اأكدت له اخل������رب وطلبت اأن ي�ساحمها 

أر�سلت الق�سة  نه������ا ا عل������ى جتاوزها بحقه لأ

أ�سه  دون موافقته، وعندما تاأكد له ذلك هز را

عالمة بال�سماح مبت�سما وكاأنه يخربها باأنها 

فعلت م������ا كان عليه اأن يقوم به، وراأى نف�سه 

بط������ل حدث وق������ع بالفعل. يف الي������وم التايل 

واأمام اإحل������اح زوجته وابنت������ه ات�سل باملجلة 

وذكر ا�سم������ه الثالثي، فاأكدت فوزه باجلائزة 

وقدم������ت له التهنئة، حلظتئذ مل يجد بداً من 

املوافقة على ال�سفر. 

ول  أ احلفل ولأ بعد يومني من و�سوله بدا

م������رة راأى نف�سه وجها لوج������ه اأمام اجلمهور 

أ ق�سته كما طلبت اإليه  وكامريات التلفاز يقرا

جلنة امل�سابقة. 

ن هاهي فكرة الق�سة التا�سعة تراوده  والآ

وقد دخ������ل حيطان اخلام�سة واخلم�سني من 

عمره. ي�رد به������ا طويال، يقلب الفكرة على 

كل اأوجهها، يرى باأنها لي�ست نا�سجة ، يقرر 

اأن يركه������ا لعل ال�سن������وات القادمة حتمل له 
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فكرة ق�سة جدي������دة ت�ستحق اأن تاأخذ مكانة 

ق�سة تا�سعة.

�خلامتة 

تبقى العالقة بني املثِقف واملثَقف عالقة 

تتمتع بكثري من اخل�سو�سي������ة اإىل درجة اأن 

أوق������ات الياأ�س عن  املثق������ف يبحث يف بع�س ا

كتاب يخف������ف عنه، وكذلك يف اأوقات الفرح 

عن كتاب ي�ساركه فرحه. 

دباء الذي������ن يتمتعون  وم������ن هنا ف������اإن الأ

دباء  ب�سعبي������ة وا�سعة ع������رب الع�سور ه������م الأ

الذي������ن يتمتعون باأكرب قدر م������ن امل�سداقية 

يف اإبداعاتهم، وكذل������ك عندما حتتمل هذه 

بداعات الكثري من التف�سري بحيث يجعله  الإ

غنيا ومتجددا ودال ع������ن غنى و�سعة ثقافة 

املبدع. 

ية )11(.  �سورة املجادلة، الآ  -1

رواه ابن ماجة ب�سند �سحيح.  -2

رواه ابن ماجة ب�سند �سعيف وقد روي موقوفًا عليه.  -3

اأخرجه الرتمذي وابن ماجة و�سنده �سعيف جدًا.  -4

رواه الرتمذي ب�سند �سعيف.  -�

الرتمذي.  -�

ب�سيهي -  امل�ستط���رف يف كل ف���ن م�ستظ���رف - ملوؤلف���ه �سهاب الدين اأب���ي الفتح حممد بن اأحم���د الأ  -�

من�سورات وزارة الثقافة ال�سورية.

املراجع
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�شــعر:

�لظماأ �ملرهق

�لر�سول هكذ�

ق�شة :

مكان موح�س

ف�ستان ز�هدة

�سليمان �لعي�سى

حممد �أحمد �لقاب�سي

ح�سن �إبر�هيم �لنا�رش

عاطفٌ بر�هيم �سقر
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يف مونرتيال –كندا

 

أُ الربيُع يف دم�سْق غداً.. يبدا

غ�ساُن بالزهِر والورْق جُّ الأ وتَ�سِ

�سجاُر حويل �سامتًة، عارية وما تزاُل الأ

يُجلِّلها البيا�ُس يف »مونريال«..

بع�ُسهم يع�سقُّ الُعْرَي يف اجلماْل 

�ساعر �لعروبة �لكبري

�لعمل �لفني: �لفنان �أحمد �ليا�س

مــــــــــ�أُ الـمــرِهـــــــق الظَّ

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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واأع�سُق������ه يف �س������يء واحد.. هو 

احلقيقة

احلقيقُة العاريُة وحدها..

ن�سان. مَتلوؤين ر�ساً وثقًة بالإ

اأعود اإىل ربيعي يف دم�سق..

�ساأخَمُر الُعباَب غداً

اأول  عل������ى  جناح������يَّ  ُح������طَّ  ِلأَ

يا�سمينٍة

تفتَُح يل ذراَعيْها..

ت������ي  اليا�سمين������ُة حمطَّ �ستك������وُن 

وىل الأ

يف هذه الرحلة..

أُخ������رى.. ما تزاُل يف  يل حمطٌة ا

انتظاري

ينتهي عندها احلننُي.. واحلب

وما يحمُل القلب

من �سعٍر ونَبْ�س

ر�س. تنتهي عندها الأ

يها.. أُ�َسمِّ لن ا

أُلق������َي ه������ذا الظم������اأ املرِهَق بني  حت������ى ا

يديها. 
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غريٌب

موح�س ليلي

و�ريري من �سوك وغبار

كاأين ولدت بلعنة احلزِن

وغياٍب كالعنكبوْت

�ساعر تون�سي.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي

الر�ســــــــولة هكـــــــــــذا!

❁

˜

❁❁

حممد حممد ااأحمد القاب�سيحمد القاب�سي
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ين�سج �سياجه

أريكة روحي على ا

انتظر ما ميحوه الليل

فاأرى م�سنقتي

يف مرايا النهار

❁    ❁    ❁

خاِتلني عمٌر بال �سجر

ويف ظهرية من �سغور

على  الر�سولة  فاجاأتني 

اأرجوحة من ريح

ب�سوته������ا  هم�س������ت 

اخلفي�س

ل مت�س������ي بعي������داً ي������ا 

»اأحمد«

متهل.. قليال

�سنكون معا

غريبني على طرقات الوح�سة

قالت:

اأ�رب حزنك يف كاأ�سي

ودع ياأ�سك يحتفي بياأ�سي

يال الغابة واأقم عر�ساً لأ

ونيازك النار

ولنقرع معاً

طبول الهتك اجلميل

❁    ❁    ❁

الر�سولة هكذا 

مزجت هتكها بهتكي

دقت �سورتها على �سدار �سوتي

أنا ذا وها ا
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ل�ست اأرى اإل ر�سولة ب�سعرها الق�سري

❁    ❁    ❁

تغيب الر�سولُة اإذ تغيْب

فاأفتح غرف روحي واحدة واحدة

أ�ساأل قلبي.. عن قلبي ا

وعادة ما يحنو علّي فر�س النهر

يجيئني �را يف الليل

يدثرين بردائها

ثم مي�سي حزينا يف الفجر

وبذخ النتظار

ينف������ث زجاج روحي عمرها فاأرى ر�سولة 

ب�سعرها الق�سري

ت�سيء غرف عمري املوح�سة

❁    ❁    ❁

املُ�ستَهى.. ل يُ�ستَهى

أ�سته������ي �سباح������ا قهوته������ا حتب  وك������م ا

اأ�سابعي

واأحب اأ�سابعها

يروق حربي لها

كتبي..

اأوراقي.. وق�سائدي القدمية

اأحب حربها ولون عينيها

وفاكهة ب�ستانها

الر�سولة اأحبها تَهتُكني بهتكها
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ا�ستيقظ مرعوباً،�سعر بخدر ي�������ري يف ج�سده، حاول اأن يحرك اأطرافه 

مل ي�ستط������ع، وجد نف�سه يف مكان بارد موح�س، ظالم يحيط به، ل ي�ستطيع اأن 

�سئلة احلائرة: كيف  أمامه، توقف عن التفكري لربهة، ثم تتالت عليه الأ ي������رى ا

آتى به؟ كان يحلم.. ليته كان يحلم، ما هذا املكان  و�سل اإىل هذا املكان؟ من ا

الرطب الذي وجد ج�سده مرمياً فيه؟

غالق، تنبعث من زواياها رائحة رطوبة عفنة،  مكان ي�سبه غرفة حمكمة الإ

 قا�س �سوري.

 �لعمل �لفني: �لفنان  ر�سيد �سمه.

مكان موحــــــ�ش

❁

˜

❁❁

ح�سن ح�سن ااإبراهيم النا�رصبراهيم النا�رص
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ظالم يحيط به م������ن كل جانب، 

بح������ث يف جيوبه ع������ن كربيت اأو 

اأي �سيء ي�ستع������ل لي�سيء حوله، 

مل يجد، مد يديه تلم�س اجلدران 

الطينية، تلوثت اأ�سابعه بالوحل، 

حاول اأن يح������دث نافذة �سغرية، 

أو ثقباً، يفتحه كي يدخل ب�سي�س  ا

�س������وء، دون ج������دوى غمغم: كان 

ل بد من ال�س������وء، بدا له املكان 

ربعة  الأ بجدران������ه  علي������ه  املغلق 

واأر�سه املوحلة، كاأنه �سجن حتت 

ر�س، ول جمال ل�سعاع ال�سم�س  الأ

أو ب�سي�س �سوء اأن يدخل اإليه،  ا

�ساأل نف�س������ه: هل الوق������ت نهاراً 

أم لي������اًل؟ مل يجد جواباً يري������ح تفكريه، فجاأة  ا

تخي������ل نف�سه ينفلت من امل������كان ويرك�س يف 

كل الجتاهات، �سدمته اجل������دران الباردة، 

تقوقع يف مكانه، اأح�س بدوار �سديد وانتابته 

نوب������ة اإقياء متتالية، حدث نف�سه: من املمكن 

أم������وت يف هذا امل������كان الغريب، ول اأحد  اأن ا

يراين، ول يعرف بوجودي هنا، ورمبا اأموت 

وتتف�س������خ جثتي وياأكلها الدود، غريباً ولدت، 

وغريب������اً اأموت، لعن������ة الغربة ظلت تطاردين 

منذ اأول �رخة يل يف احلياة.. اإىل اأن �رت 

هنا يف ه������ذا امل������كان املجهول،هكذا دخلت 

الغرب������ة حياتنا، فتكت بها كما يفعل ال�سو�س 

يف حب������ات القمح، غري������ب.. مع تنامي عدد 

ال�سكان يف احل������ي، وال�سارع، واملقهى، ودور 

ن عرف������ت، اأول �س������يء يفعله  آه الآ العب������ادة! ا

الطف������ل الولي������د.. ي�رخ، م������ن الواجب اأن 

اأ�رخ بق������وة، رمبا ي�سمع اأحد، �سوتي وياأتي 

أين �سيدخل  نق������اذي، فكر قلياًل، ولكن من ا لإ

غالق؟  اإىل ه������ذا املكان املظل������م، واملحكم الإ

ي������ا ترى من اأو�سلني اإىل هن������ا؟ هل يريد اأن 

أو يخفيني؟ خرج �سوت من  يخفي �سوت������ي ا



مكان موح�س

233 �لعــــــدد 539 �آب   2008

اجتاه غري معروف ول مرئي.. وما متلك اأنت 

من معطيات يف احلي������اة، حتى يتخل�س من 

أو يخفي �سوتك، وهل اأنت  وجودك اأحد ما،ا

لديك �سوت؟ تابع اخليال كالمه الفج، اأنت 

يف هذا العامل ل �سيء.. كائن يتحرك، يتنف�س 

كما ن�ساء،مي�سي يف طرق������ات تدفعه احلياة 

اإليه������ا، توقف عن التخي������ل، رائحة الرطوبة 

أنف������ه، حتى اأ�سبح ي�سعر  العفن������ة ت�سللت اإىل ا

كاأنه������ا تنبعث من ج�سده، ح������اول اأن يحرك 

اأ�سابع������ه مل ي�ستطع، اأح�������س بق�سعريرة باردة 

جتتاحه، وحالة من »احلكة« قد تلب�سته، مد 

أنا  ي������ده ليحك جلده مل ي�ستط������ع، ت�ساءل هل ا

أنا يف معتقل،  مقي������د اليدين والقدمني؟ هل ا

اأم يف زنزان������ة، تذكر كم قراأ يف كتب التاريخ 

عن ظالم الزنزانات وعن الذين دفنوا فيها؟ 

أ�س������ه تلك اللحظة،   أ�سئل������ة كثرية دارت يف را ا

ولك������ن حالة واح������دة مل تخطر ل������ه، هل هو 

مدف������ون حياً.. وهذا امل������كان املوح�س ما هو 

اإل قرب؟ واأن حياته انته������ت تفا�سيلها اململة 

أكون مدفوناً حياً!  هنا، ي������ا اإلهي:معقول  اأن ا

ومن يك������ون وراء هذا العم������ل، ظن بزوجته 

أتاه ال�سوت من خلفه، وملاذا زوجتك؟  اأولً، ا

أيام  أنها عا�ست معك ا أيها اجلاح������د، ا ن�سيت ا

أتيت اإىل هذه املدينة ومل  الفق������ر واجلوع،يوم ا

تكن متل������ك ثمن رغيف اخلب������ز، وكم عانت 

أداء  أنها مل تتاأخر عن ا من املر�س طوياًل، مع ا

أنها  وظيفته������ا الزوجية على اأكمل وجه، كما ا

ولدك، الذين هجروك  كانت مربية فا�سلة لأ

بعد اأن وجد كل واحد منهم عماًل بعيداً عنك 

أنها مل تطل������ب يوماً �سيئاً  وعنه������ا، هل ن�سيت ا

ن تري������د اأن حتملها  مل�سلحته������ا اخلا�سة، الآ

أبداً لي�س من  م�سوؤولية موتك ودفنك حياً، ل ا

املعق������ول، وكما تعلم ه������ي ل ت�ستطيع �رف 

الرات������ب ول تعرف الرقم ال�������ري للبطاقة 

الت������ي بها وحدها ت�رف املعا�س التقاعدي، 

ثم ه������ي متعلقة بك لدرجة كبرية، من بعدك 

مع من تخلق امل�س������كالت، ب�سعوبة بلع ريقه 

املر، فك������ر قلياًل هل هم اأ�سدقاوؤه؟ ل ميكن 

كون������ه بعد اأن ترك عمل������ه، مل يَر اأحداً منهم، 

ومل ي�سمع حتى رن������ني هاتف من اأحدهم، ومل 

أ�سه  قربني منه������م، هز را ي�س������األ عنه حتى الأ

قائاًل باأ�سى: مع اأن يف هذا الزمن كٍل يبحث 

عن م�سلحته، ع������ن طريق تو�سله اإىل غايته 

أ�سه »ل �سيء بال ثمن«  مهما كان الثمن، هز را

ع������اد اإىل خيالته، لكن من ل������ه م�سلحة اأن 

اأحجز يف هذا املكان املوح�س، مع اأين مل اأكن 

يام، اأخرياً  عائقاً يف طريق اأحد يف يوم من الأ

أنه رمبا اأ�سي������ب باإغماءة قوية،  أقن������ع نف�سه ا ا
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أو اأن �سي������ارة عابرة ل تتقيد بقانون ال�رعة  ا

أثرها مت دفنه يف هذا املكان  �سدمته، وعلى ا

حتى ل يكت�سف اأحد جثت������ه، وبعد اأن غادر 

امل�سيع������ون، ا�ستيقظ من قوة ال�سدمة ووجد 

نف�سه وحي������داً يواجه امل������وت يف هذا املكان 

أراد اأن يجمع قوته وي�رخ، خانه  الرط������ب، ا

�سياء �سارت  �سوته.. خانته قوته.. غمغم الأ

أراد اأن ينه�س بقوة لريفع عن  تخون بع�سها! ا

ج�سده طبقة من الوحل �سقطت فوقه، كانت 

اأ�سابع زوجته تعبث يف اأنحاء ج�سده البارد، 

هيا يا رجل، هل اأنت نائم اأم ميت؟ ومع من 

تتقاتل طوال الليل؟ لقد اأخفتني، كنت تهذي 

باأ�سماء مبهمة، وتتح������دث عن مكان مظلم، 

نظر اإىل وجهها وقد اأ�سيب بالده�سة،مل يكن 

أم يبكي، نه�س  يدري ماذا يفعل، ي�سح������ك ا

أ�سعة ال�سم�س،  متثاق������اًل، فتح النافذة دخلت ا

�سفل،  على ث������م اإىل الأ ح������رك اأطرافه اإىل الأ

فتح فمه ث������م اأغلقه، م�سى يف اأر�س الغرفة، 

تلم�������س ج�سده، ح������دق باجل������دران املطلية 

أتنف�س، ودون اأن  أن������ا ا بالبيا�س، �رخ بقوة، ا

يقول �سيئاً، دخ������ل اإىل احلمام، ترك ج�سده 

حتت املاء ال�ساخن، �سمعته زوجته ي�سحك، 

ث������م راح يعلو �سوته اأكرث.. فاأكرث، �سج البيت 

بقهقهاته وهو ي������ردد فرحاً فرق كبري »واهلل 

يا عمي .. فرق كبري« بني هذا املكان، وذلك 

املكان املوح�س الب������ارد، خافت عليه، خافت 

منه، اأ�رع������ت اإىل النافذة واأغلقتها، خ�سيت 

اأن تذهب باجلريان الظنون، نقرت باأ�سابعها 

قل  على باب احلمام، ما بك يا رجل، على الأ

اأخف�������س �سوتك قلياًل، ق������ال: وهو ي�سحك 

وي�رخ، لت�سمع الدنيا ل يهمني ،املهم �سوتي 

أنني ما زلت اأحلم. موجود، وا
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�ستاذ �سليمان وهو واقف على مفرق  �ساعت������ان من النتظار م�ستا على الأ

أو )�سبه مقعد( عل������ى من اإحدى  آم������اًل اأن يحالفه احلظ مبقع������د ا القري������ة، ا

ال�سيارات النازلة اإىل املدينة.

�ساعتان م�ستا وهو ي�ستم يف �رِّه و�سائل النقل اخلا�سة والعامة، والطرق، 

وخط������ط التنمية، والزمان الرديء ال������ذي ل ي�ستطيع فيه موظف حمرم مثله 

قا�س �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان ر�سيد �سمه

ف�ســــــــتان زاهــــــــدة

❁

˜

❁❁

عاطف عاطف ااإبراهيم �صقر براهيم �صقر 
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اأن يوّفق بو�سيلة نقل تنقله من القرية، حيث 

�سبوعية بني ذويه  اعتاد اأن مي�سي العطلة الأ

واأهله، اإىل املدينة حيث منزله وعمله!

�ساعتان م�ستا وخواطر عديدة جتول يف 

ط؛ فال هي  ر يف موقع قريته املتو�سِّ أ�سه؛ فكَّ را

يف اآخر اخلط، ول ه������ي قريبة من الطريق 

الرئي�سية العام������ة، ول هي متتلك خط نقل 

خا�س������اً بها، وعليه ف������اإن �سكانها م�سطرون 

أ رحلتها  لنتظ������ار و�سائل النق������ل التي تب������دا

أع������ايل اجلبال، مروراً  م������ن اأق�سى قرية يف ا

بالعدي������د من القرى ف������ال ت�سل اإىل مفرقهم 

اإل وق������د اكتظ������ت بال������ركاب، وخ�سو�ساً يف 

أيام العط������ل، فالكثري من  ي������ام التي تل������ي ا الأ

�س������ول القروية، ياأتون  �سكان امل������دن ذوي الأ

هل وق�ساء العطلة معهم،  –مثل������ه- لزيارة الأ

عمالهم! ثّم النزول �سباحاً لأ

يلمح )�رفي�س������اً( قادماً فيتاأهب، ويقف 

را�سماً عل������ى وجهه نظرة ا�ستج������داء كبرية، 

ي�سري بيده، في�ساهد ال�سائق وهو يرفع يديه 

اً  الثنت������ني م�سرياً اإىل الكتظاظ الهائل، معربِّ

أين �ساأ�سعك؟ عن قلة حيلته؛ كاأنه يقول: ا

�ستاذ،  مت������ّر �ستيمٌة �ريعٌة يف خاط������ر الأ

أنن������ي ارت�سيت الرك������وب على  ر: ل������و ا ويفكِّ

ن  »رف������راف« ذلك اجلرار الزراعي، لكنُت الآ
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أيام  يف املدين������ة! اإيييه، كنا ن�ستمت������ع بذلك ا

ن، وبعد اأن كربنا،  أّم������ا الآ الطفولة وال�سبا، ا

و»تاأ�ستذنا« فهل من الالئق اأن نفعلها؟

�سي������ارة خا�سة ف�سية الل������ون تنحدر من 

املنعطف املقابل، يق������ف مربزاً نف�سه، را�سماً 

عالم������ة ال�ستج������داء ذاته������ا، ويف نف�سه اأمل 

�سعيف، رمبا يعرف������ه ال�سائق، رمبا كان من 

أي������ام الدرا�سة، رمبا، رمب������ا.. ي�سري  رفاق������ه ا

بيده، لكن ال�سيارة مت�سي دون اأن تكرث له، 

ي�ستم جمدداً زمان������ه، وال�سيارات، و�سائقيها، 

التنمية،  وال������ركاب، والزدح������ام، وخط������ط 

والراتب ال�سهري، ومفرق القرية!

ألي�س من العجيب اأن يكون جمّرد النزول  ا

أو الركوب من املدينة  من القرية اإىل املدينة، ا

اإىل القرية، اأح������د الهموم الكربى لكل �سكان 

وزوار قرى ذلك اخلط، واخلطوط املجاورة، 

ب������ل م�سكلة حقيقية لكل �س������كان البلد حتى 

يف اخلطوط داخل امل������دن، واخلطوط فيما 

بينها؟

كان يفّكر، وي�ّسلي نف�سه بانتزاع ورقة اإثر 

ورقة من �سج������رة الزيتون التي يقف حتتها، 

ويعمد اإىل م�سح الغبار عنها باأنامله، يتح�س�س 

مال�ستها، يتاأمل لونها، ثم يكورها بني اأ�سابعه 

كما يفعل مدخنو التبغ البلدّي عندما يلفون 

لفائفه������م، يفردها، يكّوره������ا، وعندما يلمح 

�سي������ارًة مقبل������ة، ينقُفها يف اله������واء، ويتقدم 

خط������وة اأو خطوتني ويقف بتل������ك الو�سعية 

املتاأهب������ة، امل�ستجدية، وبعد م������رور ال�سيارة 

يطلق ال�ستيمة اإياها، وينتزع ورقة زيتون من 

جديد!

أ�سه،  فكار تدور برا عينه على الطريق، والأ

وفجاأة! ملح ف�ستاناً زهرياً يقرب من البعيد، 

ا�ستيقظ������ت في������ه جميع احلوا�������س الذكورية 

أنتظر  ل هياأته، وفكر: اأن ا دفعة واحدة، وعدَّ

برفقة ف�ست������اٍن زهري، خري من اأبقى وحيداً 

على هذه الطريق املوح�سة!

الف�ستان الزه������ري يقرب، وهو يرنو اإىل 

ال�سبي������ة، ويرجو يف قرارة نف�س������ه اأن تكون 

ف�سل اأن  من جميالت القرية املعدودات؛ الأ

جمل، وهو  تكون »ثرّيا« ابنة »العبود«! اإنها الأ

يفك������ّر جدياً فيها كعرو�������س حمتملة، اأو رمبا 

أي�ساً ظريفة، وقريبة اإىل  تكون »فدوى«، اإنها ا
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القلب.. رمبا كانت »�سعاد«..

كان يفّك������ر وي�ستعر�س م������ن يعرفهن من 

ال�سباي������ا، وفج������اأة اأطلق زف������رة ا�ستهجاٍن، 

وخيبٍة، وقال ب�سوت م�سموع: غراب البني!

كانت القادمة هي زاهدة!

كان������ت زاه������دة عان�ساً فاته������ا القطار -

ح�سب ت�سنيف������ات اأهايل املنطقة- بل مل ميرَّ 

يف حمطتها اأي قطار من اأي نوع! فهي مل تُقم 

أية عالقة من اأي نوع مع اأي �ساب! ومل  أب������داً ا ا

أبو حامد«  يتقّدم اأحد لطلب يده������ا، حتى »ا

العجوز الذي رحلت زوجته موؤخراً تاركة له 

�سبعة اأولد، احت������ج بغ�سب حني ذكروها له 

وق������ال: وهل يفَّ عيب حت������ى مل جتدوا يل اإل 

»زاهدة« بنت »�سبيحة«؟

ح اإىل الرتباط  بكالمه كان العج������وز يلمِّ

الوثي������ق بني ا�س������م »زاه������دة«، وا�س������م اأمها 

»�سبيحة« الت������ي كانوا يقولون اإنها »ب�سقتها 

على بالطة«، وذلك ل�سدة ال�سبه بينهما، فهي 

ق������د ورثت عن اأمها ذل������ك احلنك العري�س، 

الغائرتني،  والعين������ني  املتباعدة،  �سن������ان  والأ

الرقيقتني املزمومتني، والوجنتني  وال�سفتني 

نف املقو�س الطويل، واجل�سد  العظميتني، والأ

الطويل الهزيل، ي�ساف اإىل كل ذلك ال�سوت 

املتح�رج ذو الغّنة الدائمة؛ فتبدو ل�سامعيها 

أنفها! كاأنها تتكلم من ا

�ستاذ �سليمان كّل ذلك، وا�سرجع  ر الأ تذكَّ

اليوم الذي لقبها فيه بغراب البني؟ كان ذلك 

أيام املدر�سة البتدائي������ة، عندما فوِجئ بها  ا

ولد وتخربهم  تقف و�سط جمموعة م������ن الأ

أبا علي دروي�س« رحل  –ب�سوتها املنكر- اأن »ا

لي�سكن مع عائلته يف العا�سمة، يومها رك�س 

�سليمان حماولً ا�ستباق رحيلهم، علَّه ي�ستطيع 

اإلقاء نظرة وداع على »هديل« البنت اللطيفة 

اجلميلة التي كانت رفيقته املحببة يف �سفه 

الدرا�سي، لكنهم كانوا قد رحلوا!

ومنذ اإن تركت املدر�سة مل يعرف لزاهدة 

اأي ن�ساط اجتماعي. لكنها يف منزل العائلة 

كانت تقوم وحدها -بتف������ان واإتقان- بكافة 

عمال املنزلية، وحتل������ب البقرتني، وت�سُع  الأ

أباه������ا يف الزراعة  لهم������ا العل������ف، وت�ساعد ا

والفالح������ة وجن������ي املح�س������ول. ورغ������م اأن 

أنهما كانتا  أي�س������اً اإل ا �سقيقتيه������ا تعم������الن ا
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عمال التي  ترفعان عن القيام بالكثري من الأ

تخت�ّس بها زاهدة!

زاهدة تق������رب بف�ستانها الزهري -الذي 

�ستاذ �سليمان  ول مرة- والأ أنها تلب�سه لأ يبدو ا

يحاول اأن يخفي عالمات النفور عن وجهه، 

خ�سو�س������اً بعد اأن لح������ظ �سعرها امل�سبوغ 

باللون الذهبي،

وفكر اإن ه������ذا ما جعله يخطئ معرفتها 

أ�سه با�ستخفاف وقال يف  من������ذ البداية، هز را

�ره �ساخراً:

»بيلبقلك«! 

كان �سعره������ا يتطاي������ر م������ع الن�سيم������ات 

اخلفيفة، ويتم������ّوج ف�ستانها، فتُخاِتل ظالله 

الع������ني بكافة تدرجات الزه������ري الذي يبدو 

زهار الربيعية املتفتحة على  من�سجماً مع الأ

أنها  جانبي الطريق، وكان بيدها �رة يبدو ا

حتملها لوالده������ا الذي يعمل يف »احلواكري« 

أ�سفل الوادي. القريبة ا

عندما التقت عيناه������ا بعينيه، خف�ست 

ب�رها بانك�سار، ورمت ال�سالم.

�ستاذ �سليمان بهمهمٍة غري وا�سحة،  ردَّ الأ

فيم������ا تابعت زاهدة �سريه������ا، لكن، وقبل اأن 

تبتعد، خطرت له فك������رة جعلته ي�سحك يف 

�ره:

»اإذا كان الف�ست������ان الزه������ري قد حّرك 

في������ه �سيئاً ما، فمن املوؤّك������د اأن هذا الف�ستان 

�سيث������ري يف ال�سائقني امل�ساعر ذاتها!« وما اإن 

و�سل اإىل هذه النتيجة، حتى ا�ستوقفها قائاًل 

ب�سوت م�سموع:

- كي������ف اأحوالك يا زاهدة؟ وقفت الفتاة 

والتفتت اإلي������ه مدهو�سًة، وبعد �سمٍت ق�سري 

اأجابت:

- من اهلل بخري! �ساألها مبرح:

- ومن العب������اد؟ متا�سكت قلياًل وبدا يف 

عينيها حزن دفني وقالت:

آاااخ ماذا �ساأقول؟ - ا

�ستاذ عل������ى موا�سلة احلديث،  �سّم������م الأ

أ�سئلة ل معنى له������ا، دون اأن  ف������راح يخ������رع ا

أية اإجابة . كان يفربك جماًل عامة،  ينتظ������ر ا

موارب������ة، ل تفيد اأي معن������ى، فيما كانت قد 

ر�������س « وبداأت ترد،  و�سع������ت ال�رة على الأ

وتتكلم، وقد ارت�سم������ت ابت�سامٌة جذىل على 
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�سفتيه������ا الياب�ستني، و�سعَّ م������ن عينيها بريٌق 

غام�س!

ي ح������رف قالته، فقد  �ستاذ لأ أب������ه الأ مل يا

كان������ت جميع حوا�سه مرّك������زة على الطريق، 

ترق������ب قدوم �سي������ارة، اأي �سي������ارة! وعندما 

ملحها، وقف بحيث ل ي�ستطيع ال�سائق القادم 

اأن يرى من زاهدة اإل ف�ستانها الزهري! ورفع 

يده م�سرياً لل�سيارة البي�ساء القادمة، فرفعت 

أي�ساً! زاهدة يدها ا

جتاوزتهما ال�سيارة قلياًل، وفجاأة اأ�سدرت 

�ريراً حاداً، وتوقفت، ثم حتركت للخلف!

�ست������اذ �سليم������ان ي�سحك يف �ره  كان الأ

لنجاح خطته، ويتخّي������ل وجه ال�سائق عندما 

�سي�ساهد زاهدة عن قرب، لكن، وكيال يعطي 

أيه، ق������ال ب�رعة  ال�سائ������ق فر�س������ة لتغيري را

لزاهدة:

- وجهك خريٌ علي!

ورف������ع يده مودع������اً، وب�رع������ة فتح باب 

ال�سي������ارة، واأطلق �سياًل من عب������ارات ال�سكر 

والعرف������ان، يف حني اختل�������س ال�سائق النظر 

أ�سه بامتعا�س و�سخرية،  اإىل زاهدة، ثم هزَّ را

كاأنه اأدرك احليلة التي وقع فيها! ثم انطلق 

ب�رعة دون اأن يعلق ب�سيء.

مل يح������دث بعد ذلك اأي لق������اء اأو حديث 

�ستاذ �سليم������ان وزاهدة، ولكن،  يذك������ر بني الأ

�ست������اذ يق������ف فيها على  يف كل م������رة كان الأ

مفرق القرية منتظراً الفرج، ومهما اختلفت 

توقيت������ات وقوفه، و�س������واء اأكان والد زاهدة 

أ�سفل الوادي  يعمل يف احلواك������ري القريب������ة ا

اأم ل، كان يفاجاأ بزاه������دة -مع اقراب اأول 

�سيارة- تنبث������ق من مكاٍن ما، مرتدية ف�ستاناً 

باألوان زاهي������ة، نا�رة �سعراً ذهبياً م�سر�ساًل 

م������ع الن�سيم، تقرب ب�رع������ة؛ وقد ارت�سمت 

ابت�سامة جذىل على �سفتيها الياب�ستني، و�سعَّ 

م������ن عينيها بري������ق غام�س! تق������ف بالقرب 

�ست������اذ، وترفع يدها م�س������رية لل�سيارة  من الأ

بالتوقف!

¥µ
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يف الطريق اإىل قرطبة

الن�ض املفتوح يف اخلطاب الروائي العربي املعا�رش

بداع وال�سطراب النف�سي الإ

ن�ساين عند العرب �سعرية الوعي الإ

حرب �سلما ن�رش الثالث يف اأورارتو

ال�ساعر الفرن�سي �سويل برودوم

ر�سالة رد على املواطن العربي امل�سلم

اأبو الريحان البريوين وال�سطرلب

حمطات اأ�رشية اإن�سانية يف �سعر ال�سياب

املجبول الوجداين يف املعايري النقدية

املراأة يف اإبال

مفهوم )فن الرواية( عند ق�سطاكي احلم�سي

مل اأبو القا�سم ال�سابي: يوميات الغربة والأ

�سرت د. عبد الكرمي الأ

د. ح�سني فا�سل

د. ح�سان املالح

د. حممد زيو�ض

د. با�سم ميخائيل جبور

د. كمال فوزي ال�رشابي

ح�سن مو�سى النمريي

حممد جمد �ساري

حممود حممد اأ�سد

عدنان �ساهني

فايز قو�رشة

نذير جعفر

مفيد جنم
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-1-
ن�سان و�سط هذه اجلن������ات الرائعة، ويحمل هذا القدر من  كي������ف يكون الإ

احلزن؟ 

أنا اأطل، يف ق�سنطينة، على )قنطرة �سيدي را�سد(  اأكتب هذه الكلم������ات وا

ثرية التي ت�سل �رقي مدينة، كربى مدن ال�رق اجلزائري، بالق�سم الغربي  الأ

ألتفت، �سفوح خم�رة وغابات كثيفة تغرق فيها بيوت  منه������ا. واأمامي، حيثما ا

بنية احلديثة  مراكم������ة قدمية ذات �سقوف قرميدية، واأحي������اء �سخمة من الأ

املرتفعة، تنعك�س ال�سم�س بحدة على جدرانها البي�س، فتزداد اخل�رة، التي 

يف �لطــــــريق �إىل قرطبـــــــة

كاتب وباحث وناقد و�أ�ستاذ جامعي �سوري

�أحمد �ليا�س  �لعمل �لفني: �لفنان  

❁

˜

❁
�شرت �شرت  د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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حتف بها من كل جهة، كثافة يف العني.

 كنت عدت م������ن جولة يف املدينة وقفت 

فيه������ا على اجل�ر املعلق، م������ن فوق ال�سدع 

ال�سخ������ري القائم الرهيب الذي ي�سق جوف 

املدينة، وجت������ري فيه مي������اه �سحلة، جتتمع 

حين������اً يف اأعماق اجلب������ال املحيطة باملدينة، 

فتنحدر يف �ساللت غزي������رة متباعدة. ومن 

حتتي، على م�ستويات خمتلفة، ج�سور اأخرى 

جتمع بني اأط������راف ال�سخور املت�سققة التي 

أبنيتها.  أكتافها بي������وت املدينة وا حتمل على ا

ن�سان، وهو يجي������ل النظر فيها، من  يبدو الإ

موقفه ال�ساهق، معلقاً يف الف�ساء مبجموعة 

�سالك، يراها ت�سّد على جانبي اجل�ر  من الأ

ثم تدخل يف ال�سخر! 

وعلى البعد، يلوح من بع�س ثنايا اجلبال، 

نُ�سب الفتى الطائ������ر، يف راأ�س اجلبل، يطل 

عل������ى الدنيا الوا�سع������ة. ن�سب������ه الفرن�سيون 

تخليداً لذكرى من ذهبوا يف احلرب العاملية 

أبنائها  وىل، ممن �سكن املدينة منهم، ومن ا الأ

العرب اجلزائريني. ولكن �سوؤالً ما يفتاأ يلّح 

عل������ّي: كيف ي�ستطي������ع اإن�سانهم اأن يوفق بني 

رعاي������ة الطبيعة، والعم������ل، يف وقت واحد، 

ن�ساني������ة، اأكمل ما يف  عل������ى جلم النف�������س الإ

الطبيعة واأروعه، وه������در طاقاتها، وتخريب 

ثقافتها التي تختزنها لغتها؟ وكيف ي�ستطيع 

اأن يدعي له دوراً ح�سارياً وقد خلّف وراءه، 

يف كل مكان حّل فيه، هذا الفراغ املفزع بني 

ن�سان؟ ر�س والإ الأ

م������ن حول املدين������ة غاب������ات ل حت�سيها 

الع������ني. دخلت واحدة منه������ا وال�سم�س متيل 

�سجار.  اإىل الغروب، ل مت�سكها اإل روؤو�س الأ

فكاأين اأدخ������ل عاملاً �ساكن������اً ل ي�ساركني فيه 

وراق  أح������د. طرقات الغاب������ة مفرو�سة ب������الأ ا

أ�سمع �ريره������ا وهي تنك�ر حتت  اجلافة، ا

ر�س  �سجار اأرواح مغرو�سة يف الأ قدمي. والأ

أنا الروح الهائمة  ت�سلّي جذوعها يف �سمت. وا

الوحيدة ال�سائعة يف هذه ال�سعاب!

يف ال�سب������اح الباكر خرج������ت اإىل عّنابة، 

ر�س متوج مبا  ف�������رت يف طرق ملتف������ة، والأ

أل������وان الزهر، وروائح  ل ت�سع������ه النف�س من ا

أ�سجار الكينا  الربتقال تنفد اإلينا م������ن وراء ا

القائمة على جانبي الطريق. مررت مبنافذ 

املياه املعدنية التي تت�ساعد اأبخرتها من بع�س 

ن�سان �سيء  م�سالكها املك�سوفة. ما يخطر لالإ

ألوانها ل يلقاه  ر�س وجمالها وا من ثروات الأ

يف هذه الطريق!

أبراج اإحدى  وقريباً م������ن عّنابة تعال������ت ا

الكنائ�س الرائعة، على مرتفع �ساهق. وقفت 

أتاأمل زخارفها ال�رقية، فزحف  يف �ساحتها ا

اإىل ال�ساح������ة طف������ل �سغري، م������ن بني جذوع 

�سج������ار، وق������د امتالأ وجهه ب������رذاذ املطر  الأ

املت�ساقط بغتة. وقف يتاأملني يف �سمت. ثم 
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�ساألني بالفرن�سية:

- هل اأنت فل�سطيني؟

نظرت اإليه وهو مي�سح حبات املطر عن 

وجهه الطافح بالرجاء. قلت يف نف�سي:

- ولك������ن ما الذي يجعلك تذكر فل�سطني 

أيها ال�سغري؟ ن ا الآ

أ املط������ر ين�سكب، وتدفقت معه ينابيع  بدا

احلزن يف النف�س. فت�ساءلت: 

- ولك������ن ملَ ل؟ هو نف�س������ه فل�سطيني اإىل 

حد ما!

اأجبته يف اقت�ساب:

- نعم فكن را�سياً!

-2-

كن������ت اأعرف، قب������ل اأن اأدخ������ل قرطبة، 

اأن حائط م�سجده������ا القبلي قريب من نهر 

أ�سري  قرطبة )الوادي الكب������ري(. ولكني كنت ا

يف املدينة على غري هدى، و اأقول يف نف�سي: 

مر. لبد اأن اأجد امل�سجد اأمامي اآخر الأ

أ�سري قريباً م������ن النهر. وجدت  اأخ������ذت ا

ناعورة �ساكنة، ثم لحت القنطرة التاريخية 

أيامن������ا،  ندل�������س، ا الت������ي كان النا�������س، يف الأ

ب�ّس«. وبدا  يقطعونه������ا اإىل ما ي�سمون������ه »الرَّ

اجلامع معها جلياًل رائعاً ممتداً.

اأخ������ذت اأطوف من حول������ه، واأقي�س، من 

اجلهة الغربي������ة، ما بينه وبني مو�سع ق�سور 

مويني التي كانت تطل على النهر.  اخللفاء الأ

كانت تطل بينها وبني اجلامع طريق خا�سة 

�ساعت معامله������ا، تنتهي اإىل باب يف امل�سجد 

م������ا يزال قائماً. ثم وقفت اأمام الباب الكبري 

أتاأمل عقده ونقو�سه:  )باب الغفران( فاأخذت ا

من ه������ذا الب������اب دخلت مواك������ب وخرجت 

مواكب، ومن وراء هذا الباب، انكتبت اأن�سع 

ندل�س. �سفحات احل�سارة العربية يف الأ

دخلت �سحن اجلامع، فوجدته اأ�سيق من 

�سحن امل�سجد اجلامع يف اإ�سبيلية، ووجدت 

أ�سجار النارجن ما  املئذنة يف طرفه. ووجدت ا

تزال ت�سوع فيه، و الربكة يتدفق فيها املاء.

و�سغلتني �سورة اأعرفه������ا عن ابن حزم، 

فقد قالوا: اإنه كان يقطع الطريق اإىل امل�سجد 

اجلام������ع ل�سالة الفج������ر، بقبقابه اخل�سبي. 

أ�ساأل  فعّديت عن دخ������ول امل�سجد، وخرجت ا

أنهم  أع������رف ا عن متث������ال ابن ح������زم، وكنت ا

أريد اأن اأحقق  أن�سوؤوه يف مو�سع بيته، فكنت ا ا

هذه ال�سلة، واأعود اإىل امل�سجد من الطريق 

ندل�س وفقيهها،  التي كان ابن ح������زم، عامل الأ

يقطعها عند �سالة الفجر.

أنا اأدخل  وقد كنت راأيت ه������ذا التمثال وا

قرطب������ة، ولكنه غ������اب عن������ى. ف�ساألت اأحد 

�سبان، واأعدت الكالم عليه مرة ومرة وهو  الإ

ب بع�س الكلمات  ل يفهم �سيئ������اً! ثم كاأنه قرَّ

�سبانية، ف�رخ فجاأة: الفرن�سية من الإ

- مورو!
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�سب������ان التاريخية ملغاربة  يريد ت�سمية الإ

أ�سار باإ�سبعه يف  ندل�������س )املوري�سكو�س(. وا الأ

أنا اأنظر  اجتاه، �سارع������ت فاجتهت اإلي������ه، وا

يف الطري������ق: حج������ارة بي�������س م�سقولة كان 

ي������رّن فوقها ل�سك قبقاب ابن حزم يف غب�س 

الفجر. وطالعني التمثال، فاأخذت اأدور من 

حوله واأمتثل م������ا بينه وبني امل�سجد. وعدت 

أرتد بها  اأقطع الطريق من جديد، اأحاول اأن ا

األف �سنة اإىل الوراء، حتى لح يل، من جديد، 

باب امل�سجد مو�سح������اً بالنقو�س، وقد غامت 

ألوان ل حتققها العني. فوقه ا

دفعت باب احلرم يف رهبة، فقد قالوا يل 

ندل�س: اإنه  أنا يف الطريق اإىل الأ يف املغرب، وا

م�سهد يه������ّز النف�س، فطالعتني عتمة خفيفة 

أل������وان الرخام  ما لبث������ت اأن اأ�رق������ت فيها ا

أَِلفت  املجّزع، وحمرة العقود املتداخلة. فلما ا

عيناي النور بدت يل غابة ر�سيقة من اأعواد 

الرخ������ام، وعقود ملونة �ساح������رة ال�ستدارة، 

ومقرن�سات مزينة باآيات القراآن، على مدى 

ل حت�ره العني.

�رت بينه������ا، حتى اأقبلت على املحراب. 

فهن������اك راأيت اجلمال ال������ذي يعقد الل�سان، 

أع������رف كيف يو�سف مثل������ه؟ ولكني  ول�ست ا

ذكرت، على الفور اأين مل اأر هذا اللون البهيَّ 

م������ن اأحج������ار الف�سيف�ساء ال������ذي ُر�سعت به 

واجهة املح������راب اإل يف م�سجد ال�سخرة يف 

أيته، من بعد، يف جدران  القد�������س. ثم لعلي را

موي يف دم�سق. بع�س اأروقة امل�سجد الأ
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كاد املحراب اأن يبدو كاحلجرة ال�سغرية، 

جدرانها م������ن الرخام امل�سق������ول، تبني كاأن 

املياه تن�سكب عليها.. بي�ساء حمراء خ�راء 

ل يع������رف لها لون حم������دد. تنعقد يف �سقفها 

�سدفة �سخمة من الرخ������ام النا�سع، حتمل 

مام، فتذيعه يف  خطوطها املمتدة �س������وت الإ

أنح������اء احلرم، وقفت مذهولً اأتطلع فيما ل  ا

ن�سان مثله، ويق�ر اخليال عن بلوغ  يرى الإ

الواق������ع فيه، كما يق�������ر يف بع�س منجزات 

عجاز يف حياة  الفن التي يف�ر فيها معنى الإ

الب�رية، على امتداد الع�سور.

وكان ال�سياح من ح������ويل طوائف متبلبلة 

ل�سن������ة، مع كل طائفة دليلها.  اجلن�سيات والأ

أراه������م يدخل������ون املح������راب يرفعون  كن������ت ا

في������ه اأ�سواتهم يختربون ردوده������ا يف اأنحاء 

امل�سجد.

أ�سي فراأيت يف ال�سقوف املقو�سة  ورفعت را

أقوا�ساً �سغرية، واملمتدة اإىل مدى ل حت�ره  ا

الع������ني، احللقات الت������ي كانت تت������دىل منها 

الرثي������ات ال�سخمة. فهذا ال�س������يء، ال�سغري 

أثارين: متثلت امل�سجد وقد ُغ�سَّ بامل�سلني،  ا

ن������وار التي ح������ّدث عنها  و�سطع������ت في������ه الأ

التاريخ، ووقف النا�ر يف مقدمة ال�سفوف، 

�سوات  حيث اأقف ه������ذه ال�ساعة، وتعالت الأ

بالتكبري، ف�سج من حويل كل �سيء.

أن������ا اأغالب  انزوي������ت يف ظ������ل احلائط وا

أي������ت ال�سياح من حويل  نف�سي. وكنت كلما را

له������ني بتاأمل املحراب والتطل������ع يف العقود 

واملقرن�س������ات، وال�ستم������اع اإىل الدليل وهو 

ي�رح لهم �ريان ال�سوت يف حنايا املحراب، 

أث������ارين:  أع������رف ال������ذي ا ازددت حرق������ة، ماا

ح�سا�������س باأنا اأ�سبحنا فرجة يتفرج النا�س  الإ

ح�سا�س بال�سياع واليتم؟ أم الإ بنا، ا

اإح������دى ال�ساح������ات القريب������ة التي  ويف 

�سب������ان يف جتميله������ا بالزهور، راأيت  يربع الإ

أيته اإىل الي������وم، فقد احتفل  اأجم������ل ن�سب را

القرطبي������ون مب������رور األف عام عل������ى ولدة 

�سباين الناط������ق بالعربية: ابن  �ساعره������م »الإ

زي������دون«! فاأقاموا، يف هذه املنا�سبة، �سفحة 

بي�س، امتدت،  �سغ������رية رقيقة من الرخام الأ

م������ن اأعالها، يدان نحا�سيتان ح�سا�ستان: يد 

ابن زيدون وقد اقربت منها يد ناعمة بالغة 

الرقة، ي������د ولدة بنت امل�ستكف������ي، ال�ساعرة 

الت������ي اأحبها ابن زي������دون، فاقربت منها يد 

ابن زيدون وقاربت اأن ت�سمها يف حنان نطق 

به اجلماد. وعلى �سفحة الرخام، بالعربية، 

بيت������ان من �سعر ابن زي������دون يخاطب فيهما 

ولدة، وبيتان من �سعر ولدة يف ابن زيدون. 

�سبانية! وحتتها ترجمتهما بالإ

¥µ
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لي�������س ا�ستطراداً القول اإن الرواي������ة، يف راهن زمننا، ت�سغل مواقع جذرية 

أنها  طروح������ة الثقافية/ الفكري������ة العربية، وا وم�ساح������ات وا�سعة مهمة يف الأ

توا�سل بتميز وتف������وق مواكبة تطور املجتمعات العربي������ة، وتعك�س التحولت 

املط������ردة التي تع�سف بكينونتها من الداخل وتهدد لهدم بنيتها القدمية، مما 

ي�ستدعي ولدة جملة من ال�سيغ الدللية والتعبريية اجلديدة التي ميكنها اأن 

تت�ساوق مع معطيات الع�ر ومتغرياته احلثيثة، دون اأن ت�سحي بذاتها،

ل�سيما واأن الرواية وبلغتها املعربة ال�ساملة واملركبة، توفر مناخاً اأمنوذجيا 

الن�ص املفتوح يف اخلطاب الروائي 

العربي املعا�رص

كاتب �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي
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للتالقح البيئي/ احل�ساري، بعد اأن حتررت 

النوايا الثقافية )الدللية والتعبريية( من نري 

اللغة الواحدة عرب املثاقفة الكونية.

اإن ال�روع بكتاب������ة الرواية ي�ستنفد وقتاً 

رهاق،  قد ت�سوبه فرات ال�سجر وال�سعور بالإ

أو ق������د يرافقها بروز حدث غ������ري متوقع اأو  ا

ا�ستله������ام �سخ�سية ثانوية موؤث������رة اختمرتها 

أ�سقطتها بالتقاطع  حالة الالوعي الذهني، ثم ا

مع م�روع الق�سة ال������ذي يتطلب، يف اأغلب 

حاط������ة التامة مب�سمون الق�سة  حيان، الإ الأ

وتداعياتها الثانوي������ة وكيفية بناء عنا�رها 

ومفرداته������ا، مما يدعو الروائي لرك العنان 

لفر�س������ه اجلامح دون جلم������ه، حتى الو�سول 

على مربطه النهائي، �ريطة عدم الوقوع يف 

مطبات ال�سهو الفني.

تطبيع �لق�ّس

ينمو ال�سكل ويتط������ور تلقائياً، بداية من 

املراجعة الواعية الت������ي غالباً ما تنتهي بعد 

ر�س������ا الكات������ب، اإذ اإنه وكلم������ا راجعها مرة 

يح������اول تطبي������ع ق�سته م������ع �سخ�سيته التي 

تغريت وتطورت يف اأعق������اب اإمتامه العمل، 

ولذلك جن������ده ي�سهب بفي�س من التنقيحات 

والرميمات، ويجرح عدة حماور اإ�سافية دون 

ن يعي�س حالة  ج������دوى، وهذا ما ي�سط������ره لأ

امتثال واندماج م������ع �سخو�سه، توؤثر بالتايل 

عل������ى طبائع������ه النف�سية، وت������رك ب�سماتها 

الوا�سحة على حيات������ه ال�سخ�سية ب�سبب اأن 

كل �سخ�سي������ة تتقم�سه ل حمالة ولفرة غري 

حمددة ق������د ل تنتهي لنته������اء العمل نف�سه، 

مما ي�سطره اأحياناً للهروب نحو كتابة ق�سة 

ق�س������رية، كا�سراحة حم������ارب، للتخل�س من 

عادات اأبطاله الو�سعية واألعيبهم امل�ستتة.

لق������د انطلقت الرواي������ة العربية ببدايات 

ب�سيطة، وكراج������م و�سري ذاتي������ة وتاريخية، 

منذ بداي������ات القرن املا�سي، ويرجع البع�س 

تلك البداي������ة اإىل تاريخ بعيد، معتربين كتاب 

�سامة بن منقذ، اأول عمل �سرية  )العتبار( لأ

ومذكرات يف الكتابة العربية، ومهما يكن من 

اأمر، واإزاء التط������ور الن�سبي البطيء للرواية 

العربي������ة، يعتقد بع�س النق������اد باأنها حتتاج 

اليوم اإىل نظرية اأخرى، حتدد عالقة معينة 

دبي والطبق������ة الجتماعية،  ب������ني اجلن�س الأ

وروبية  على غ������رار عالق������ة الربجوازي������ة الأ

ببداي������ة انبثاق الرواية م������ع م�سطلح الثورة 

ال�سناعية قبل قرنني من الزمن، وهكذا نرى 

اأن مث������ل ذلك ل ميك������ن اأن يتو�سع باأي حال 

حوال، اإذ اإن التجربة الزمنية املا�سية  من الأ

واإفرازاتها قد و�سلت على نقطة الالعودة، 

واأ�سحت الطبقة الجتماعية التي ترعرع يف 

دب������ي، متخلفة عن  ح�سنه������ا هذا اجلن�س الأ

اللحاق مب�سريته املعق������دة واملت�سعبة بعد اأن 

أ�سكالً وتي������ارات عديدة وا�ستوعبتها  اأخذت ا
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اأمم وح�س������ارات خمتلفة، ومت التعاطي معها 

أثبتت وجذرت  أنها ا ب�سياغات جدي������دة، اأي ا

اإمكانية انفتاحها على الكونية.

وبالن�سبة للرواية العربية، فالبد لها من 

جنبية  يجابية يف الرواية الأ تاأهيل العوامل الإ

ملناخه������ا ال�رق������ي اخلا�������س، بغي������ة حيازة 

اإ�ساف������ات جديدة متنحه������ا الكونية بجدارة 

بع������د اأن تغر�������س اأقدامها عميق������اً يف هموم 

حيواتها اخلا�سة، فيمكننا القول باأن الرواية 

باأ�سكالها وم�سامينها املتنوعة هي عمل فني 

تاريخي، وبحث اجتماعي فكري عميق يوؤ�ر 

م������ة ويعك�س منط طموحاتها، فاإن  م�سرية الأ

الرواية كجن�������س اأدبي، بعنا�ر فكرية وفنية 

متنوعة، متكن كاتبها من ر�سم لوحة ناب�سة 

لواقعه بكل تناق�ساته واندفاعاته وتطلعاته 

جتاه ق�ساي������ا اأمته. وقد ينغم�������س الروائي، 

أثن������اء انهماك������ه، وعرب لغة ال�������رد واحلوار  ا

والبناء املعماري الروائي، يف د�س جرعة من 

أيديولوجيت������ه التي اآمن بها وت�ربها طوياًل،  ا

بداعي على اأر�سية  حماولً توثيق عمل������ه الإ

يديولوجية، لتته������دد بالتايل كينونته  تلك الأ

املبدعة مبراكمة عوامل مبكرة لنهيار عمله، 

يديولوجية. ل دميومته مع انهيار تلك الأ

تهمي�س �لبعد �ملكاين

واإذا كان������ت الرواي������ة يف بلداننا العربية 

ه������ي انعكا�ساً بيئياً ومكاني������اً، فاملالحظ اأن 

الرواي������ة العربي������ة، يف الغال������ب، جعلت من 

املكان هام�سياً، وانطلقت حوادث �سخو�سها 

من منظ������ار جغرايف ل حم������دد، حتى لتبدو 

أو ت������كاد ، وميكن عزو حالة  مكنة ذهنية ا الأ

رهاب ال�سلطوي  تغييب املثقف حتت وطاأة الإ

والو�ساي������ة ال�سيا�سية، �سبب������اً لت�ستت املكانية 

أو املعمورة يف  وتوزعه������ا بني البلدان العربية ا

الرواي������ة العربية احلديث������ة، وعموماً نحن ل 

ننكر وجود املكان امل�سخ�س يف اأكرث من عمل 

روائ������ي. واإذا اعرفنا ب������اأن الرواية العربية 

هي رواية يف ط������ور التكوين، ولعل احل�سور 

الروائي لكتاب م�ر ق������د منحها ثقاًل كمياً 

وىل، فقد عانت بقية البلدان  يف مرحلتها الأ

العربية من �سحة اإنتاجه������ا، وميكننا اعتبار 

جنيب حمف������وظ رائداً حقيقي������اً لرواية تلك 

املرحلة، حتى برزت اأعمال روائية يف بع�س 

البلدان العربية جاوزت منط جنيب حمفوظ 

أ�ساليب مبتكرة، و�سكلت ا�ستجابة  واجرحت ا

للم�ست������وى الجتماع������ي وال�سيا�سي  مرتقية 

والنف�سي الذي اأدخل املجتمعات العربية يف 

طور جديد.

حتقيق �لعمل �لرو�ئي

لقد احتاج������ت الكتابة العربية اإىل عقود 

م������ن الزمن ك������ي تتج������اوز مرحل������ة الرواية 

ال�ساذجة الت������ي تنظر اإىل العم������ل كم�ستوى 

ثقايف يدبج اأحداث������اً ويوظفها، وهو م�ستوى 
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ع������ام يعرف بروائية كل نوع كتابي 

ي�سعى لالنتماء على هذا اجلن�س، 

دون احلاج������ة اإىل حتليل العنا�ر 

الت������ي حتق������ق العم������ل الروائي اأو 

ل حتققه������ا، ولكنه������ا تدخل اليوم 

اإىل ط������ور يعترب جمل������ة التحولت 

الجتماعي������ة م������ن خ������الل متابعة 

واملنظور  التاريخي  الوعي  عنا�ر 

الفل�سفي والتط������ور اللغوي واأخرياً 

املوقف ال�سيا�سي، اإذ ي�سمح كل ذلك 

الروائي  للجن�س  مو�سوعي  بتطور 

بف�س������ل تطور تلك العنا�ر. ولبد 

�سارة اإىل اأن هذا الفن يعترب  من الإ

حديث������اً يف الغرب ذات������ه، مقارنة 

بال�سع������ر وامل�رحي������ة، وقد جاءت 

ر�ستقراطية كحالة  الأ الطبق������ة  به 

للتماي������ز الجتماع������ي /الثق������ايف، 

وكنوع م������ن الت�سلية، وظ������ل متهماً 

أدبي برج������وازي، وهو مازال يف  أن������ه جن�س ا با

دميومة من الت�سكل املتجدد با�ستمرار.

وم������ن ال�روري الق������ول اإن يف كل رواية 

وكل �سخ�سي������ة روائية ملمحاً ما، ولو مظلاًل 

من �سخ�سية الروائي نف�سه، ولكن ال�سخ�سية 

الرئي�سية )البطل( هو بالتاأكيد غري املوؤلف، 

كم������ا اأن احلدث –املع������ادل املو�سوعي- هو 

لي�������س ال�س������رية الذاتية للموؤل������ف، واإن حوت 

ن الروائي والقا�س  نطفاً منها اأحياناًَ كثرية، لأ

أدبياً لبد اأن يكون  كذلك باعتباره مبدع������اً ا

خمتلفاً ع������ن �سخو�سه الت������ي �سممها ب�سكل 

»ن�سيج دقيق« ل مرئي يوافق ال�سورة واملثال 

يف ذات ال�سخ�سية الروائية -كما الق�س�سية 

وامل�رحي������ة- ومميزاً عن الن�سيج الكامن يف 

أو امل�رحي، واإن كان  ذات القا�س والروائي ا

الن�سيجان يلوح������ان ومياهيان معاً يف العمل 

بداعي وروح املبدع ذاته. الإ
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أنها  ولع������ل ما ميي������ز الق�س������ة العربي������ة ا

ان�سغل������ت بالواق������ع الراه������ن، وانعكا�سات������ه 

املبا�رة يف املجتمع كردة فعل فقط ، وبذلك 

تخلف������ت عن الفعل الفل�سف������ي املطلوب مدة 

طويلة، فالوجودي������ة مثاًل ومع »جان �سارتر« 

ألبري كام������و« و »كارل يا�سب������ريز« اأطلقت  و »ا

رواية املوق������ف التي هي الرواي������ة الفل�سفية 

لتياره������ا، يف حني �سقط������ت الرواية العربية 

يف حقب������ة �ستينات الق������رن املا�سي خا�سة، 

يف الفتعالي������ة اإثر نهجها الفل�سفة الوجودية 

طروحاته������ا بطرائق رومان�سية،  وحماكاتها لأ

و�ساع������د اقت�سارها على طبق������ة معينة من 

املجتمع هي »النتلجن�سيا« على عدم ات�ساع 

�سعبيتها ب�سبب كون الف������رد العربي الباحث 

عن اجلدية يعتربها متعة كمالية، وحتى عند 

أو الت�سالح اإىل الواقعية، فاإن  منحها التحول ا

نتاجاتها الروائية لن توؤهلها لحتالل مكانة 

مرموقة، اإذ متيزت بواقعي������ة مثالية م�ستتة 

أنها عمدت اإىل حماولة جت�سيد  الروؤى، ل�سيما ا

طروحة ال�سراكية يف �سخ�سيتها،  فل�سفة الأ

يف حني اأغلقت اأفكار و�سخ�سيات �سخو�سها 

ذاتهم.

مالمح �لرو�ية �ملطلوبة

لقد اهتزت الواقعية مبعناها الدقيق يف 

ن�سان  الع�ر احلديث، ذل������ك اأن تطلعات الإ

املعا�ر وتوجهاته ات�سعت، ومل تعد مقايي�سه 

أن�س������اق ثابتة اإثر الك�سوفات  ترتبط باأبعاد وا

اجلدي������دة يف خمتلف العل������وم وامليادين. اإن 

املجتم������ع ال�سناع������ي مّثل اإنتاج������اً نوعياً يف 

الكتاب������ة بابتداع������ه الرواية، ولك������ن �رعان 

ما تب������ددت اأحالمه وتبع������رثت مقولته بعد 

اجلديدة،  النظريات  بنتاج������ات  ا�سطدامها 

أ�سوة بغريه-  وم������ن هنا فقد كّف الروائ������ي -ا

عن منط الرواية التقليدي يف طريقة تلخي�س 

العم������ل الروائي ب� »العقدة«، اإذ اأدرك ق�سور 

ن�سان  الواقعية و�سكونها بع������د اأن رف�سها الإ

أعل������ن الث������ورة عليه������ا باأ�سكالها  املعا�������ر وا

املتباينة.

هن������اك مدر�ستان متباينت������ان يف الرواية 

وىل وتعنى باحلرك������ة الداخلية  العاملي������ة: الأ

وتدعي »تيار الوع������ي«، وهذه املدر�سة اأثرت 

كثرياً -ومازالت- يف الكتابة الروائية العربية. 

والثاني������ة تُعن������ى بو�سف املحي������ط اخلارجي 

�سياء، وه������ي مدر�سة »الرواية اجلديدة«.  لالأ

اإن هاتني املدر�ستني وبرغ������م التباين بينهما 

تتفقان على الثورة �سد الواقعية، ولئن كانت 

ه������ذه املدار�������س انعكا�ساً طبيعي������اً للمجتمع 

ال�سناعي الذي مال لل�سيطرة على روح الن�س 

يف الرواي������ة اخلا�سة، كي ي�سبح »مو�سوعاً« 

عنده مبا يحيل������ه اإىل التجربة العلمية، فهي 

عندن������ا -اأي الرواية- حلداثته������ا العربية مل 

أو تتمكن من  تتمثل الواقعي������ة ب�سورة كافية ا

ن�سان ببيئته املحيطة. ربط الإ
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اإن ا�ستمرار ال�راع العربي /ال�سهيوين 

والتاريخية  والثقافي������ة  باأبع������اده احل�سارية 

ليزال يولد مو�سوع������ات خ�سبة لن�ساطات 

أولية متنوعة يف طموحاتها  حيوي������ة واأعمال ا

وقيمته������ا، ويف النهاي������ة جتعل م������ن الق�سية 

الفل�سطينية وامتداداته������ا، حمورها الروائي 

حيان يف  أنه������ا ت�سق������ط يف بع�������س الأ رغ������م ا

ال�سطحية وال�سعاراتية، ولعل رواية »ال�سياع«، 

�سماعيل  وقبله������ا رواية »ملف احلادثة 67« لإ

فه������د اإ�سماعيل كمثال كان������ت جادة وواقعية 

يف ه������ذا املجال، ولكنها مزج������ت بالالوعي 

الظ������روف التاريخي������ة للح�س������ارة امل�س������ادة 

واأمثلته������ا التطبيقية مع نظريتها يف املجتمع 

العربي، وهنا تكمن هذه التناق�سات املحرية 

ال�سادرة ع������ن الخت������الط دون وعي مميز 

ملا هو �������روري ومفيد يف عملي������ة التاأهيل 

الق�س�س������ي، وم������ا هو �س������ار وممجوج لدى 

الذهنية العربية وتطلعاتها.

لقد كان ال�سهيد غ�سان كنفاين يف روايته 

»عائ������د اإىل حيفا« وباق������ي رواياته، وتوفيق 

يو�س������ف اإ�سماعي������ل يف »طواح������ني بريوت«، 

أبو �س������ارو يف روايت������ه »الع�ساق«..،  ور�س������اد ا

كاأمثلة تختزل اأجواء ال�راع �سد ال�سهاينة 

وتعاي�س مف������ردات نتائج������ه، ولكنها مل توفق 

أو تره�س  يف القف������ز اإىل فتوح������ات فل�سفية ا

مب�ستقبل ال�������راع احل�ساري ال�سامل الذي 

تعي�س������ه ذهني������اً ونف�سياً، مل������ا تتطلبه اأو رمبا 

أت������ي به املرحل������ة القادمة، ولع������ل الروائي  تا

موؤن�س ال������رزاز، كان ظاهرة متجاوزة يف كل 

م������ا اأتي ب������ه يف رواياته، خ�سو�س������ا »متاهة 

عراب يف ناطحات ال�سحاب«، اإذ ا�ستطاع  الأ

اأن يوؤ�������ر اأمرا�س احلي������اة العربية وي�سيء 

كوامنه������ا وم������ا تختزنه من طاق������ات حركية 

معطل������ة، لبد له������ا اأن تنفلت يوم������اً، وتوؤدي 

اإىل ه������دم البنى املاألوفة، لق������د جنح الرزاز 

يف روايات������ه -كنموذج- اأن يوح������د بني الهم 

ن�سان املعا�ر ال������ذي تنتابه هموم  الع������ام لالإ

واإرها�س������ات ا�ستثنائية، ليقدم اأمثلة مطلوبة 

لرواية عربية معا�رة، مبا اأ�ساف اإليها من 

اإبداع وظف باقتدار وبراعة مفردات تراثية 

منتخبة بعناية، اإىل جانب تفوقه امللحوظ يف 

مر الذي  تاأهيل منجزات الرواية العاملية، الأ

مكنه من الرتقاء باأعماله اإىل م�ستوى »الن�س 

املفت������وح« الذي ل يتقادم مب������وازاة الروايات 

العاملية املرموقة.

¥µ
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ولكنهم لي�سوا وحدهم يف تلك اخلا�سية.. 

كتبت جامي�سون يف مقدمة درا�ستها حول هذا 

فكار  املو�سوع »اإن التطرف يف املزاج ويف الأ

ويف ال�سلوك مبا يف ذلك احلالت الذهانية 

ب������داع الفني منذ القدم ومنذ  قد ارتبط بالإ

�سخا�س  ن�سان اأو لحظ هوؤلء الأ اأن كتب الإ

أو  أو ينحتون ا أو ير�سم������ون ا الذي������ن يكتب������ون ا

يوؤلفون املو�سيقا«. 

واحلقيق������ة اإن غوغان وكوليه وتول�ستوي 

و�سارلوت برونتي وكافكا هم اأمثلة قليلة من 

�سخ�سيات اأخرى لتعد من م�ساهري الفنانني 

الذين عانوا م������ن ا�سطرابات نف�سية موثقة 

تاريخياً.

ن يجع������ل املرء يت�ساءل:  اإن ذل������ك كاف لأ

أو النف�سية التي  ليات الفيزيولوجية ا ماهي الآ

بداع؟ وهل هذا الرتفاع  ت�سكل م�س������دراً لالإ

الظاه������ري يف ن�سب������ة ا�سطراب������ات امل������زاج 

وغريه������ا م������ن ال�سطراب������ات النف�سية لدى 

هوؤلء املبدعني العباقرة حم�س م�سادفة؟ اأم 

اأن هناك ارتباطات �سمنية اأو حتى عالقات 

�سببي������ة ب������ني املو�سوعني كم������ا حاولت عدة 

درا�سات اأن تربهن؟

م�ساران للبحث اأف�سل من م�سار واحد:

يف اأبحاثي حول املو�سوع وجدت مايبدو 

أنه مقاربتان جتريبيت������ان خمتلفتان ملو�سوع  ا

ب������داع وال�سط������راب النف�س������ي . املقاربة  الإ

وىل الت������ي ا�ستعملها جامي�س������ون وبو�ست  الأ

وه������ي ت�ستعمل معاي������ري الت�سخي�س احلديثة 

لت�سخي�س ال�سطراب النف�سي عند الفنانني 

وغريهم من املبدع������ني املتميزين. واملقاربة 

وىل..  الثانية ت�ستعمل و�سائل اأقل دقة من الأ

والنتيجة ه������ي تاأكيد الفك������رة النمطية عن 

»العبقري املجنون« من خالل اإظهار ارتباطات 

ب������داع وا�سطرابات  اإح�سائي������ة عالية بني الإ

امل������زاج، اإ�سافة لطرح ق�سايا اأخالقية هامة 

ح������ول دللت الت�سخي�������س وح������ول العالج 

الدوائ������ي لال�سطرابات املزاجية عند هوؤلء 

املبدعني. وعلى الرغم م������ن النتائج املقنعة 

ف������اإن كلتا املقاربتني غ������ري كافيتني يف اإثبات 

ب������داع وال�سطراب  ال�سببية بني الإ العالقة 

أو باإعطاء تب�ر علمي جازم حول  النف�س������ي ا

بداع يف الدماغ وكيف يتطور لدى  م�سدر الإ

ن�سان. الإ

ولذا فاإنني �ساأفح�������س فيما يلي م�ساراً 

جدي������داً ن�سبي������اً يف البح������ث ح������ول الفكرة 

�رة املتعلقة بارتباط »املر�س النف�سي« اأو  الآ

بداع. »الالطبيعية« مع الإ

�سكراً للتق������دم الذي ح������دث موؤخراً يف 

ميدان تقنيات الت�سوير الع�سبي الدماغي.. 

وال������ذي اأدى اإىل ت�سخي�س اأكرث دقة للمر�س 
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حياء. فقد اكت�سف  �سخا�س الأ النف�سي يف الأ

اأطباء الع�سبية ن�سبة قليلة من النا�س لديهم 

متي������ز خا�س، وقد فت������ح ذلك الب������اب اأمام 

جمموعة من ال�ستق�ساءات حول الرتباطات 

الفيزيولوجية ب������ني الفن الب�ري وبني تلف 

�سخا�س  الدم������اغ. وه������ذا يناق�س متام������اً الأ

امل�ساب������ني ب������داء الزهامير، والذي������ن لديهم 

تده������ور وا�سح يف كل امله������ارات الفنية التي 

اكت�سبوه������ا من قبل . ميلل������ر وهو الرائد يف 

ه������ذا املجال اجلديد ن�ر عدة مقالت حول 

أ�سخا�س مل  الظهور الفعلي ملواهب فنية عند ا

يك������ن لهم اأي متيز ومل يكون������وا فنانني. وكما 

بحاثه، فاإن  �ساأناق�س م������ن خالل مراجعتي لأ

احلالت اخلم�سة التي قدمها جميعها وجد 

لديها من خ������الل الت�سوير الدماغي، �سكاًل 

م������ن اخل������رف مت و�سفه وحتدي������ده موؤخراً، 

يعرف با�س������م اخلرف اجلبه������ي ال�سدغي. 

وبع������د مناق�س������ة خمت�رة ل�سعوب������ة تعريف 

أنه ين�س������اأ من جزء  بداع عل������ى ا وحتدي������د الإ

أو م������ن وظيفة حمددة م������ن الدماغ،  حم������دد ا

�سوف اأقدم املوج������ودات التي وجدها ميللر 

و�ساأختم بطرح احتمالت فل�سفية واأخالقية 

يثريها املو�سوع.

ب������داع واجلنون هل هو  الرتباط بني الإ

م�سادفة فقط؟

خ������رية تكدي�س  مت يف الع�ري������ن �سنة الأ

بح������اث الطبية ذات  كمي������ات متزايدة من الأ

الدع������م النق������دي والت������ي تقدم دلي������اًل على 

بداع وب������ني ال�ستعداد  وجود رابط ب������ني الإ

لال�سطراب������ات املزاجية. وعل������ى الرغم من 

�سعوب������ة ت�سنيف وقيا�س �سف������ة غائمة مثل 

بداع، فاإن هذه الدرا�سات متثل هزة كبرية  الإ

ملا فيها من ا�ستق�ساءات منهجية للمو�سوع. 

ويف درا�س������ة بو�س������ت مت اختي������ار 291 م������ن 

ال�سخ�سيات العاملية املتوفني والذين اختريوا 

�سخا�س املبدعني، وكل  أنهم مث������ال لالأ على ا

واح������د منهم مت ت�سنيف������ه �سمن �ست فئات: 

علمي، موؤلف مو�سيقي، �سيا�سي، فنان، مفكر، 

�سخا�س وفقاً لتوفر  أو كات������ب. وقد اختري الأ ا

ونوعية وم�سداقي������ة املعلومات املنا�سبة عن 

حياتهم وعن �سفاتهم ال�سخ�سية )معلومات 

مو�سوعية ولي�������س �سرية ذاتي������ة �سخ�سية(. 

ومن ثم فاإن املعلومات امل�ستخل�سة عنهم مت 

حتويلها اإىل ت�سخي�������س نف�سي عندما يكون 

مريكي  ذل������ك منا�سباً، م�ستخدم������اً الدليل الأ

لت�سخي�س ال�سطرابات النف�سية املتوفر يف 

حينه.

وقد اأوحت نتائج ه������ذه اجلهود الكبرية 

اأن هن������اك ا�سطرابات نف�سي������ة اأكرث انت�ساراً 

بداعية مثل الفنانني والكتاب  يف الفئ������ات الإ
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أو  ا العلم������اء  م������ع  مقارن������ة 

اإبداعاً. وقد  قل  املثقفني الأ

ختم بو�ست باأن هناك �سفات 

ال�سخ�سي������ة  يف  مر�سي������ة 

مرتبط������ة �سببياً م������ع بع�س 

بداع املتميز. أنواع الإ ا

أواف������ق اأن ه������ذه  أن������ا ا وا

نقاطاً  طرحت  قد  الدرا�سة 

راء  ممت������ازة يف مناق�س������ة الآ

الفل�سفي������ة املتباين������ة ح������ول 

بداع والعبقرية  مااإذا كان الإ

يعترب يف النهاية معياراً على 

رفع،  الأ ن�س������اين  الإ التعب������ري 

أنه ب�س������كل معاك�س يعترب  أو ا ا

فقط دليل على الالطبيعية. 

ولكن ارتف������اع معدلت هذه 

ال�سفات املزدوجة امل�سركة ليدل بال�رورة 

على ارتباط �سببي. ويف احلقيقة فاإن ن�سبة 

اأعلى من اأ�سخا�س العينة املدرو�سة كانت من 

الربوت�ستانت، ول يعني ذلك اأن هناك عالقة 

بداع والربوت�ستانتية. �سببية بني الإ

بد�ع و�لليثيوم: ل يتو�فقان معًا �لإ

بينما كانت جامي�سون تقوم ببحث ي�سبه 

�سل������وب، فاإنها  م�������روع بو�ست م������ن حيث الأ

قدمت مناق�س������ة اأكرث منطقية يف عدة اأمور، 

نها كانت حتاول اأن جتيب على �سوؤال اأكرث  لأ

حتديداً واأكرث قابلية للقيا�س الكمي.

فق������د قفزت فوق ح������دود الب������ذرة التي 

ألدر�س������وف ودي لنغ وهم������ا اللذان  زرعها ا

وج������دا اأن هناك انت�س������اراً عالياً وب�سكل غري 

ع������ادي يف امله������ارات اخلا�سة مث������ل املوهبة 

طف������ال امل�سابني  الفني������ة، يف عينة م������ن الأ

با�سط������راب الهو�س الكتئابي )1993(. وقد 

خططت جامي�سون درا�ستها لتخترب النظرية 

أو التفكري  الت������ي تقول اأن التطرف يف املزاج ا
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بداع الفني.  أو ال�سلوك مرتبط بالتحديد بالإ ا

وق������د و�سل������ت اإىل ذل������ك من خ������الل درا�سة 

معدلت العالج م������ن ال�سطرابات املزاجية 

)مثل العالج بالليثيوم( يف عينة من عمالقة 

الكت������اب والفنان������ني الربيطاني������ني، ودر�ست 

الختالف������ات يف ح������ال وجوده������ا بني فئات 

املجموع������ة نف�سه������ا من حيث نوعي������ة املهنة 

)�سعراء، كّت������اب الرواية، كّت������اب م�رحيني، 

كّتاب ال�سرية الذاتية، والفنانني(.

وقد ت�سمنت النتائج وجود ن�سب انت�سار 

اأعلى من الق�س�س املر�سية للنوبات الدورية 

لال�سط������راب املزاجي ال�سديد عند الفنانني 

والكتاب، مقارنة مع ن�سب النت�سار عند عموم 

النا�س. وعملياً فاإن جميع احلالت املدرو�سة 

قد اأو�سحت اأن لديهم نوبات مكثفة ومنتجة 

واإبداعي������ة. واأن 90 باملئ������ة منه������م اأو�سحوا 

أي�س������اً اأن هذه الف������رات املزاجية وامل�ساعر  ا

قل هاماً، يف  أو على الأ كان������ت جزءاً �رورياً ا

تطويره������م وتنفيذهم لعمله������م . اإ�سافة اإىل 

ذل������ك لحظت جامي�س������ون »اأن كّتاب ال�سرية 

الذاتية والذين وف������روا عينة مقارنة بكونهم 

أنه مل يكن  متميزين ولك������ن رمبا اأقل اإبداعاً، ا

لديهم نوبات من التقلبات الدورية للمزاج اأو 

نوبات من زيادة املزاج«.

�لق�سايا:

أي�ساً بع�س مايرتب  ناق�س������ت جامي�سون ا

أدبية  على بحثها من ق�سايا نظرية وعيادية وا

واجتماعي������ة اأخالقي������ة. وق������د و�سعت بعني 

العتبار م�سائ������ل مثل فهم العمليات العقلية 

ال�سلوك  وتغ������ريات  واملزاجي������ة  دراكي������ة  والإ

والتي ت�سرك فيها حالت الهو�س والكتئاب 

مكانيات  أي�س������اً الإ بداعية. وا واحل������الت الإ

املمكنة لتخفي������ف الو�سمة ال�سلبية املرتبطة 

أث������ريات العالج������ات  باملر�������س النف�س������ي، وتا

بداع،  النف�سية )مثاًل: دواء الليثيوم( على الإ

بحاث الوراثية  والتحفظات املثارة ح������ول الأ

على ا�سطرابات املزاج.

أنها لتقدم نتائج  وهكذا وعلى الرغم من ا

علمية قطعي������ة حول العالق������ة ال�سببية بني 

ب������داع وال�سطراب النف�سي، اإل اأن بحثها  الإ

فتح احلوار ح������ول هذه الق�ساي������ا وامل�سائل 

الهامة املرتبة عليه.

أثار كميينغ�س وزاريت م�سائل هامة  وقد ا

م�سابهة يف مقالتهم������ا حول )احتمال مر�س 

الزهامير عند فن������ان »1987«(. حيث قدما 

حالة ر�سام وعمره 75 عاماً تدهورت مهاراته 

الفنية ب�سكل وا�سح خالل عامني ون�سف من 

التقييم املبدئي ل�سلوك������ه والتقييم الع�سبي 

النف�س������ي الذي خ�س������ع له ب�سب������ب احتمال 
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اإ�سابته مبر�س الزهامير. ومن خالل مراقبة 

ذى الدماغي على التدهور الوا�سح  تاأثري الأ

بداع الفني، ط������رح املوؤلفان نظرية حول  لالإ

طبيعة املوهبة الفنية واعترباها �سفة فطرية 

تعك�������س فرادة منظوم������ة التكوين الت�ريحي 

– الوظيف������ي لدماغ الفن������ان. ويت�سمن ذلك 
أو تنميتها  بداع ظاهرة لميكن تربيتها ا اأن الإ

أنها عل������ى العك�س فهي فقط نتيجة  اإرادياً وا

فيزيولوجية لبنية ع�سبية معينة.وقد جاءت 

معار�س������ة مث������رية له������ذه الق�س������ة من خالل 

ال�ستجاب������ات لتل������ك املقالة. وم������ن الوا�سح 

أوا  أع������داداً كب������رية من النق������اد الفنيني را اأن ا

اإبداع������ات خا�سة يف �سل�سل������ة اللوحات التي 

ر�سمها الفنان املري�س والتي اعتربها كميينغ�س 

وزاريت دلي������اًل على التدهور الوا�سح واملثري 

بداعية، ومل يوافقوا على  ملهارات������ه الفنية والإ

ذل������ك الو�سف وانتقدوه بعن������ف. ويف ر�سالة 

لكات������ب يجادل فيها باأن اللوح������ة الثانية يف 

�سل�سلة اللوحات والت������ي مت ر�سمها بعد �سبع 

�سنني من بدء ظهور مر�������س األزهامير على 

أنها عمل  أنه������ا »لوحة مذهل������ة«« و»ا الفن������ان ا

عبقري يذكر باأه������م لوحات فان كوخ« جملة 

مريكية 1988. ومثل رد  اجلمعية الطبية الأ

الفعل هذا يو�سح الطبيعة الذاتية يف م�ساألة 

أنه يذكرن������ا بالطبيعة  ب������داع، كما ا تقيي������م الإ

املعقدة والغام�سة غالباً، لهذه اجلوانب من 

ن�ساين.  التفكري وال�سلوك الإ

�لنظر �إىل �خلرف:

أ�سئلة  أث������ارت الدرا�سات الثالثة ال�سابقة ا ا

أي�س������اً احتمال  أث������ارت ا مث������رية لالهتم������ام وا

وج������ود عالق������ة ب������ني ال�سط������راب النف�سي 

بداع مبا في������ه ال�سوؤال املحدد حول  وبني الإ

تعري������ف ال�سطراب وحتديده، ولكن جمعت 

دلة فيها كلها باجتاه واحد فقط.. اأي اأن  الأ

أ�سخا�س مبدعني م�سهود  الباحثني ح������ددوا ا

لهم، ثم بحثوا عن انت�سار ال�سطراب النف�سي 

فيهم. ويف درا�سة حالة الرجل امل�ساب مبر�س 

الزهامي������ر مت الربط بني تغ������ريات ع�سبية 

ن مهارات  ب������داع فق������ط لأ خا�سة وب������ني الإ

املري�س الفنية �سعفت )وهذا م�سكوك فيه( 

بالرافق م������ع التغريات الدماغي������ة الق�رية 

التي متي������ز املر�������س. ولكن ر�سال������ة القارئ 

توحي باأن املري�������س رمبا حدثت لديه زيادة 

بداعي������ة على الرغم م������ن اأن مهاراته  يف الإ

الفنية املو�سوعية ق������د تناق�ست. وقد يبدو 

وىل ولكن  كل ذلك مثرياً لل�سخرية للوهلة الأ

كما �سرى لحق������اً فاإن هناك دلئل متزايدة 

عل������ى اأن بع�س احلالت م������ن »اخلرف غري 

الزهامير« والتي ت�سمى النوع ال�سدغي من 

اخلرف اجلبه������ي ال�سدغ������ي والتي ترتبط 
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ت�سميتها مبناطق الدماغ امل�سابة، ميكن فيها 

بداعية وللمهارات الفنية  اأن يحدث اإثارة لالإ

�سخا�س. ويف واحد  الب�ري������ة يف بع�������س الأ

�سا�سي������ة احلديثة مت حدوث  من التقارير الأ

اإبداعية تلقائية يف اإطار حالة اخلرف، وقد 

قدم ميلل������ر )1988( تفا�سيل عن الق�س�س 

أربع������ة( اكت�سبت  املر�سي������ة لع������دة ح������الت )ا

أثن������اء ت�سخي�سها  مه������ارات اإبداعية جديدة ا

كحالت خرف جبهي �سدغي بالتحديد.

بداع  اخلرف اجلبهي ال�سدغي: جبهة الإ

اجلديدة

اإن اخل������رف اجلبه������ي ال�سدغ������ي ه������و 

اأفراد  ت�سخي�������س ي�ستعمل لو�سف ح������الت 

لديهم انحالل ق�������ري دماغي حمدد )مثاًل 

أو  أو انتفاخ خاليا يف مناطق حمددة ا �سمور ا

ف�سو�س من ق�ر الدماغ(.وي�سبه يف طبيعته 

مر�س الزهامير. ولكنه يفرق عنه ت�ريحياً 

وكيميائياً يف نقطت������ني: يف مر�س الزهامير 

يح������دث ال�سمور املبك������ر يف اأج�سام اخللية، 

ويف اجلهات القفوية اجلدارية من الف�سو�س 

ن�سية ال�سدغية من  الق�رية، ويف املناطق الأ

الدماغ، بينما يف اخلرف اجلبهي ال�سدغي 

حتدث التغ������ريات ب�سكل حم������دد يف املناطق 

اجلبهية وال�سدغية. وثاني������اً فاإن النحالل 

الع�سب������ي يف اخل������رف اجلبه������ي ال�سدغي 

ن يكون غري متناظر مقارنة مع مر�س  ينحو لأ

الزهامير والذي يكون اأكرث تعمماً.

ولبد من املالحظ������ة اأن هذه التفريقات 

حياء اأ�سبحت ممكنة بف�سل  يف املر�س������ى الأ

لب������ث  الكومبيوت������ري  الطبق������ي  الت�سوي������ر 

الفوتون املفرد. حيث يعط������ى املري�س دواء 

م�سع������اً )بروتني اأو جزيئات ع�سوية مرتبطة 

بجزيئ������ات م�سعة( مت اختياره وفقاً خلوا�سه 

المت�سا�سية من الدم������اغ. والدماغ ال�سليم 

والذي تعمل خالي������اه ب�سكل طبيعي، ميت�س 

كمية حمددة من ه������ذه املادة امل�سعة، ويظهر 

ذلك يف ال�س������ورة على �س������كل منطقة نرية.

أو العامتة ب�سكل غري طبيعي  واملناطق النرية ا

يف ال�س������ورة ت������دل على خل������ل ا�ستقالبي يف 

وظيف������ة اخلاليا ومن املمك������ن اأن يدل على 

�سمور فيها اأو موتها وانحاللها.

وق������د ا�ستعمل ميلل������ر الت�سوير الطبقي 

يف تقري������ره لت�سخي�س خم�س������ة حالت على 

أنها تعاين من اخل������رف اجلبهي ال�سدغي.  ا

أربع حالت من خم�سة  ويف احلقيقة كان������ت ا

لديه������ا ت�سخي�������س ال�س������كل ال�سدغ������ي من 

اخل������رف اجلبه������ي ال�سدغي، حي������ث كانت 

مامية من الف�س ال�سدغي )وهي  املناطق الأ

امل�سوؤولة عن اللغة وامله������ارات الجتماعية( 

م�ساب������ة بال�سم������ور، بينم������ا كان������ت املناطق 
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اجلبهية الظهري������ة الوح�سية)وهي امل�سوؤولة 

عن املهارات الب�رية( حمافظاً عليها ب�سكل 

كب������ري. وكما افر�س ميللر فاإن هذا الفقدان 

مامية  النتقائي الفريد يف وظيفة املنطقة الأ

م������ن الف�س ال�سدغ������ي ميك������ن اأن يكون له 

أث������ري �سببي على الظهور املفاجئ للمهارات  تا

الفنية.

تفا�سيل عن �ملر�سى:

بعك�س املري�س امل�ساب مبر�س الزهامير 

املذكور �سابق������اً والذي فق������د مهارته الفنية 

بداعي������ة، ف������اإن مر�س������ى ميلل������ر طوروا  والإ

أب������داً. ومثاًل املري�س  مهارات مل تكن لديهم ا

رق������م 1 مل يكن لدي������ه اهتمام �ساب������ق بالفن 

ولكن������ه بداأ يح�ر دورات يف الفن مع ظهور 

حالة اخلرف عنده. وعلى الرغم من �سلوكه 

الفا�س������ح واملتهي������ج )وهذا ماميي������ز مر�سى 

أ  أ�سا�ساً( فقد بدا اخلرف اجلبهي ال�سدغي ا

ماكن يتذكرها بو�سوح فائق.  ير�سم �سوراً لأ

أ يح�ر درو�ساً  أي�ساً ب������دا واملري�������س رقم 2 ا

فنية ب�س������كل مفاج������ئ، وبعد م������دة ق�سرية 

اأ�سب������ح ينزعج م������ن املواق������ف الجتماعية 

واأ�سبح فاقداً ال�سيطرة على م�راته و�سار 

كالم������ه فا�سحاً. ورمبا كان املث������ال ال�سادم 

بقوة مري�س و�سف ب������اأن لديه خرف جبهي 

�سدغ������ي وكان املري�������س الراب������ع يف درا�سة 

اإدوارد – يل واآخري������ن على ال�سكل ال�سدغي 

للخرف اجلبهي ال�سدغي )1997(. واملري�س 

وىل  عمره 68 �سنة عندما مت فح�سه للمرة الأ

�سهم متقاعد،  ب�سبب اخلرف، وهو متاجر بالأ

أ ير�سم  ومل يكن لديه اهتمام بالفن عندما بدا

م������ن 13 �سنة م�ست، وه������ذه الهواية انبثقت 

تلقائي������اً مع ح������الت و�سفها املري�������س باأنها 

ف������رات »انفتاح« وف������رات »اإغالق«. وخالل 

فرات النفتاح كان ال�سياء وال�سوت يحدث 

للمري�س م�ساعر لذة مما �سمح له باأن يفكر 

غالق  بطريق������ة اإبداعية. وخالل ف������رات الإ

حا�سي�س احل�سية العتيادية مزعجة  كانت الأ

وموؤمل������ة للمري�س. وعلى الرغ������م من ازدياد 

ال�سل������وك الفا�سح لديه م������ع تدهور يف اللغة 

والذاكرة، ا�ستمر املري�س بر�سم �سور عا�سها 

غالق.واأكرث من  خالل مراحل النفت������اح والإ

ذل������ك وكما و�سف ميللر فاإن دقته وتفا�سيله 

قد حت�سنت خالل م�س������ار مر�سه، وقد ربح 

عدة جوائز يف معار�س فنية.

 خامتة:

لحظ غولدم������ان راكي������ك اأن العمليات 

الب�رية املكانية الت������ي تتدخل يف ن�ساطات 

مثل الر�سم والتلوين من الذاكرة تعتمد على 
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التلفيف الظه������ري الوح�سي ماقبل اجلبهي. 

وكما و�س������ف ميللر فاإن ه������ذه املنطقة هي 

�سا�سية من الدماغ التي مل مي�سها  املنطق������ة الأ

ال�������رر يف جميع احلالت اخلم�سة امل�سابة 

باخل������رف اجلبه������ي ال�سدغ������ي، وكانت كل 

املهارات اجلديدة التي تطورت لديهم ب�رية 

آلية  أبداً. وقد افر�س ميللر ا ومل تكن لفظية ا

ممكنة لهذه الظاهرة التي لحظها و�سماها 

الت�سهيل الوظيف������ي املعاك�س.وافرا�سياً فاإن 

فقدان املهارات الجتماعية وظهور ال�سلوك 

الفا�سح رمبا مل يكن م�سادفة اأن يكون �سمن 

اأعرا�س اخل������رف اجلبهي ال�سدغي، ووفقاً 

مامي  مليللر: فاإن النحالل النتقائي للق�ر الأ

ال�سدغ������ي والب�ري اجلبهي )والذي يعتقد 

أن������ه مرتبط باملهارات الجتماعية( يقلل من  ا

�سبط املنظومات الب�ري������ة الواقعة خلفها 

دراك، وبالتايل فهي تزيد  والتي تتدخ������ل بالإ

وحت�س������ن من الهتمامات وامله������ارات الفنية 

للمر�سى.

ميكن للخرف اجلبهي ال�سدغي اأن يعطي 

�سا�س الفيزيولوجي  بع�س التب�ر ح������ول الأ

بداعي������ة. ولبد م������ن القول باأن  للعملي������ة الإ

جميع الدرا�سات املذكورة هنا لتقدم القول 

الف�سل حول املو�س������وع. والت�سوير بو�ساطة 

الت�سوير الطبقي الكومبيوتري مل يتم تطويره 

بداع« يف الدماغ،  بعد ليحدد فعلياً »مركز الإ

أن������ه نافذة  أثبت ا أنه ق������د ا عل������ى الرغ������م من ا

متميزة للتعرف على وظائف الدماغ. وميكن 

النظر اإىل هذه املالحظات وعينات املر�سى 

أنها خطوات اأوىل يف البحث  املدرو�سة على ا

بداع«. وميكن لها اأن  الع�سوي عن »لغ������ز الإ

بداع  تثري مناق�س������ات حول العالقة ب������ني الإ

أن������واع اأخرى،  وال�سط������راب النف�س������ي من ا

بداع واملهارة الفنية. وهذان  واأي�ساً حول الإ

امل�سطلحان مت ا�ستعمالهما يف هذه املراجعة 

ب�سكل متبادل ولكن يف احلقيقة ل ندري اإذا 

كانا �سيئاً واحداً.. اإ�سافة لذلك ميكن لهذه 

�س�س  املناق�س������ة اأن تت�سمن تخمينات حول الأ

بداع. التطورية لالإ

 واأخ������رياً ميك������ن لن������ا اأن نعال������ج م�ساألة 

ال�سطراب النف�سي كمو�سوع غري طبيعي من 

خالل تعديل الو�سمات ال�سلبية الجتماعية 

واإمكانيات و�سائ������ل حت�سني اجلن�س الب�ري 

�سابة باملر�س النف�سي.. وميكن  املتعلق������ة بالإ

لكل ذلك اأن يتغري اإذا مت التاأكيد يف امل�ستقبل 

ب������داع وال�سط������راب النف�س������ي  عل������ى اأن الإ

مرتبطان متاماً.
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دب العرب������ي الدكتور طه ح�س������ني يف �سعرنا  من������ذ زمن، �س������كك عميد الأ

اجلاهل������ي، و�سكك قبله غري واح������د من امل�ست�رقني يف �سح������ة هذا ال�سعر، 

وكانت حّجته كحججهم ،اإّن هذا ال�سعر ل ميثل احلياة اجلاهلية التي و�سفها 

الق������راآن، وبالتايل فهي: »اإ�سالمية متثل حي������اة امل�سلمني، وميولهم، واأهواءهم 

)1(
اأكرث مما متثل حياة اجلاهليني«

ن�ساين ن�ساينسعرية الوعي الإ ن�ساينسعرية الوعي الإ عرية الوعي الإ س�س�

عند العرب

�أ�ستاذ يف جامعة �ل�سلف –�جلز�ئر.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

❁
د. حممد زيو�شد. حممد زيو�ش
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ولعّل الذي غاب عن عميدنا مثلما غاب 

أّن ال�سعر اجلاهلي يف مراحله  ع������ن �سيوخه، ا

أوائل  أ�سعار ا أو ا وىل، وبخا�سة املعلق������ات، ا الأ

، كما ذك������ر ذلك ابن �ساّلم متثل: 
)2(

ال�سعراء

»م�روعا وكّل م�روع تطلّع نحو م�ستقبل ما، 

أو نح������و بُعدٍ ما، وهذا البع������د الذي تخلقه  ا

أ�سياءُ  ف، يف �سوئه، ا املعلّقة ي�سبه فجراً تتك�سَّ

 والدار�س لكتب 
)3(

أ�سياءُ التاري������خ« ال������ّذات وا

أّن البداية  ال������راث النقدّي العربّي �سيج������د ا

احلقيقي������ة لل�سعر كانت يف حوايل مئتي �سنة 

قب������ل الهجرة عل������ى اأكرث التقدي������ر كما ذكر 

، وهو ما يجعلنا نط������رح �سوؤالً 
)4(

اجلاح������ظ

َا تاأخر ظهور ال�سعر اإىل هذا  أنف�سنا: مِل عل������ى ا

الزمن بالذات؟ 

أّن البيئ������ة العربية مل تكن  املعروف ه������و ا

م�سعف������ة اإيكولوجيا لرتقاء الف������رد العربي 

اإىل م�ست������وى ح�سارّي متنامي، ب������ل اأوقفته 

عند م�ستوى مع������نّي، متثل يف منط البداوة، 

وال������ذي امتاز بخا�سيتي الق������دم والنغالق، 

أّن  وتولد عنه نظام قبلّي ثاأرّي، انعزايّل، غري ا

هذا النظام �سيعرف خرقا، بداية من القرن 

الثاين امليالدي، نتيجة هجرة اليمانيني الذين 

ُعِرُفوا بح�سارتهم املتقّدمة، والقائمة- كاأّي 

ح�س������ارة يف العامل -على حرية التفكري، وهو 

أنتج �راعاً بني �سكونية الوعي اجلمعي  ما ا

ن�سانية اإىل  القائم عل������ى اختزال ال������ذات الإ

جم������رد ذات مقاتلة ومتماهي������ة يف القبيلة، 

بداع  وحركية الوعي الفردي القائمة على الإ

وحرية التفكري، فكانت اللغة امليدان الوحيد 

الذي ميك������ن اأن يتجلّى فيه هذا ال�راع يف 

البيئ������ة اجلديدة، القلق������ة والفقرية، والتي مل 

أّن قوام احلياة  تكن م�سعفة اإيكولوجياً، علماً ا

فيه������ا حال م������ن الرحال امل�ستم������ر من اأجل 

، فكانت اللغة ه������ي الكت�ساف الواعي  الكالأ

مكانته������ا الدللية الفني������ة بغر�س مو�سعة  لإ

الوعي احل�س������اري، الذي غالباً ما مو�سعته 

ح�سارات اأخرى يف العمارة، والنحت، وفنون 

أخ������رى منها ما هو مع������روف، ومنها ما هو  ا

ن�سان /ال�ساعر بتحويل  جمهول، هكذا قام الإ

الو�سائل النزياحية للّغة من وعيها ال�سكوين 

اإىل وع������ّي دينامي ملّا ح������اول  جتاوز الواقع، 

والتاريخ ال������ذي اختزله ك������ذات متفردة اإىل 

آيلة اإىل الزوال والن�سيان  جمرد دورة زمني������ة ا

والفناء.

لقد حاول ال�سعراء - وبخالف اجلّزالني، 

والرّجازين، واخلطباء، والكهان، وعياً منهم 

ن�سانية،  بالتهديد والنتهاك امل�ستمر للقّيم الإ

وباأ�سل������وب خمال������ف مل������ا عه������ده الّنا�������س يف 

والرفيهية،-  والدينية،  الر�سمية  خطاباتهم 

تاأ�سي�س نظ������ام جديد م������ن املفاهيم، وعليه 
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�سي�سبح مفهوم ال�سع������ر يف الوعي اجلمعي 

�رباً من ال�سحر، والرجم بالغيب، واجلنون، 

والوعي بال�سعر -يف ال�سمري اجلمعي- بهذا 

املفه������وم الذي يحمل يف ح������ّد ذاته نوعاً من 

ح������كام القيمي������ة امل�سبق������ة على  املعن������ى والأ

ال�ساع������ر، والتي غالبا م������ا ارتبطت باخلطاأ 

أع������راف القبيلة، وهي قّيم يف  واخلروج عن ا

عرف القبيلة مناق�س������ة للقيم والنظم التي 

حتيا بها، اأ�سب������ح ال�ساعر يف وعيها م�سدر 

خط������ر داهم على كيانه������ا، وعلى الرغم من 

ذلك �سيتحّول ال�ساعر يف نظر املجتمع بفعل 

الزمن، والدعوة اإىل احلوارية امل�ستمرة التي 

تتاأ�س�س عليها ج������ّل الق�سائد اجلاهلية، اإىل 

قل يف  رجل فطن، و�سيحت������ل موقعه على الأ

ن�سان عن نف�سه  تلك امل�سافات التي تف�سل الإ

يف حلظتها احليوانية، وعن العامل الذي كاد 

يقرب من النهيار اخللقّي. 

وملّا كان الوعّي ال�سع������ري تغيرًيا وعبوًرا 

من حال وع������ّي اإىل حال اأخرى، كان طبيعياً 

اأن تك������ون اللغ������ة كذلك عبوراً م������ن حال اإىل 

حال اأخرى، اأن تك������ون تغيرياً منتظماً داخل 

يّن ذاته ملي������الد اللحظة ال�سعرية،  الن�س������ق الآ

أّن الزم������ن التاريخي م�ستمر ب�سكونيته  ذاك ا

الت������ي ت�سود وعي القبائ������ل العربية، وهو يف 

ح������ّد ذاته )اأي التاريخ( ما هو اإّل تطور لهذا 

احلا�ر ال�سكوين يف �سياق م�ستمر، تكون فيه 

حداث التي يخت������زل اإليها جمرد حلظات  الأ

ت�س������ّكل احلوا�ر)جم������ع حا�������ر( املتعددة، 

، ولعّل امرئ القي�س 
)5(

ومنها احلوا�ر اللغوية

اأح�سن التعبري عن هذه اللحظة التي يعي�سها 

الفرد العربي و�سط جمتمع اختزله اإىل جمرد 

وظائف يوؤديها داخل ال�سلم الراتبي للقبيلة 

ن�سانية تعني  أّن الكينونة الإ »على الرغم من ا

اأن يك������ون املرء �سخ�ساً و يك������ون – من ثم- 

فريدا غري قابل لال�ستن�ساخ، فقد اأو�سح النمو 

يف املعرفة التاريخية اأن الطريقة التي ي�سعر 

بها ال�سخ�س بنف�س������ه يف الكون قد تطورت 

، ولعل يف 
)6(

باأ�سل������وب منطي عرب الع�س������ور«

أوق������ع عليه من اإ�سقاط  و�سف������ه لفر�سه، وما ا

أّن كل القرائن الدللية  ما يربر ذل������ك، ذاك ا

أُختزل اإليه الفر�س هو  أّن الدور الذي ا تب������ني ا

دور الكّر والفّر يف احلروب، حتى غدا هذا 

خرى،  دوار الأ الفر�س ع������دمي املالم������ح، والأ

كتل������ك اللحظ������ة احل�سية الت������ي ل ترى فيها 

العني اإىل �سبح يك������ّر ويفّر معاً، اإنها اللحظة 

الت������ي ل ت�ستطيع العني الوق������وف فيها على 

اخل�سائ�������س الدقيقة له������ذا الفر�س، والذي 

ي�سبه يف �رعته جلموداً حّطه �سيل املاء من 

عٍل، فال نكاد نلمح منه اإل �سوادا قد اأغ�سى 

�سفافية املاء، فكان، ث������م مل يعد، على الرغم 
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مّم������ا ميتاز به ه������ذا الفر�س من 

جمال اأخاذ، ل ي�سبهه فيه غريه، 

اإّنه حالة فري������دة حلظة التاأمل 

ن�سان  في������ه، تلك ه������ي ح������ال الإ

العرب������ي الذي اختزل������ه الوعي 

ال�سكوين اإىل جمرد مقاتل، هّمه 

ال�راع من اأجل لقمة العي�س.

هكذا ي�سبح الوجود بالفهم 

ال�سع������رّي غري قاب������ل لالختزال 

اجتماعية  وظيف������ة  اإىل جم������رد 

آنية، والن�������سّ اإىل جمرد وظيفة  ا

آني������ة، بل �سيتحّول اإىل  توا�سلية ا

ظاهرة جمالية متفردة، تفر�س 

نف�سها على العامل، فتنتفي �سمة 

والوعي  الن�س  ب������ني  النف�سال 

نتيجة حتّول الن�������س اإىل منفى 

له������ذا الوعي املتع������ايل، اإّن هذا 

الرا�س������ل بني الوعي والن�ّس هو 

بداعية  أ�سا�س الت�سامّي، فيه تتحّول العملية الإ ا

ن�ساين  اإىل نوع من املمار�سة بتحّول الوعّي الإ

م������ن خالل الن�ّس اإىل ن������وع من احل�سور يف 

الن�������سّ وغي������اب يف املمار�س������ة الجتماعية، 

يتجل������ى ذلك من خالل اإيقاع البيت ال�سعري 

يقاع ال�ريع الذي يختزل احلياة  ذاته هذا الإ

الفردية اإىل جمرد حلظة عابرة :

َمع��ًا ُم��ْدِب�����ٍر  ُم��ْق��ِب��ٍل  ِم��َف�����رٍّ  ِم��َك�����رٍّ 

ْيُل ِمْن َعِل ُه �ل�سَّ ْخٍر َحطَّ َكُجْلُمْوِد �سَ

حي������ث مو�سيق������ى البيت تندف������ع ب�رعة 

ل تق������ل عن �رعة احل�س������ان الذي ت�سوره. 

واأن القارئ نف�سه ي������كاد ل ي�ستطيع التوقف 

أنفا�سه وه������و ينط������ق البيت دفعة  ليلتق������ط ا

واحدة، فيندفع املرء من املقطع ال�سوتي اإىل 

بيات التي يقف  خر دون متهل، بخالف الأ الآ
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فيها امروؤ القي�س على ف������رادة ح�سانه)7(، 

وكذا القارئ لول هذا الوعي ال�سكويّن الذي 

اختزل احلياة الب�رية، حيث تتابع احلروف 

ي�سمح بالف�سحة زمنيا، هكذا يتحّول الوعّي 

ن�سانية الت������ي تعر�ست لالنتهاك  بالقّي������م الإ

العابر اإىل ح�سور داخ������ل الق�سيدة/الن�ّس، 

والت������ي توؤ�س�س ل������ه يف الوقت ال������ذي يغّيبه 

زاحة  الواق������ع، فيتحّول الن�ّس اإىل نوع من الإ

بنفيه هذا الواق������ع، و حتويل الوعّي اإىل نوع 

من التمثيل، متثيل يتطلب نوعاً من الو�سائل 

اللغوي������ة الت������ي حتّوله)الوع������ّي( اإىل نوع من 

ال�سحر.

وبه������ذه الطريقة اأ�سبح الق������ول ال�سعري 

يحيل اإىل وعّي وجودّي، فيتحول الل�سان اإىل 

طريقة من طرق الكينونة يف الكائن، و ملّا كان 

فهم املرء لنف�سه مرتب������ط بفهمه للعالمات، 

اأمكنه اأن يعرف نف�سه بنف�سه  بو�سفه عالمة، 

ن�سان/ ال�ساعر باللفظ  وكان ذلك ملّا انتقل الإ

من حال اجلهر العاطل، الداعي اإىل التماهي 

جزال التي عّدها بع�س  والختزالية كما يف الأ

، اإىل حال اجل�سد 
)8(

النقاد اأدنى م������ن ال�سعر

املفعم باحلياة، الذي ما فتاأ معينه يتجدد يف 

أبدا نتيجة اإرادة  حركة ل تعرف الن�س������وب ا

فعل القول الواعي، ال������ذي يحّول القول اإىل 

حلمة روحانية، تتج������اوز الطبيعة احليوانية 

املكتفي������ة بنف�سها، والت������ي ل حتتاج بح�سب 

ّي دال لتثبت ح�سورها  لأ
 )9(

الفهم الهو�ريل

الذاتي يف العامل.

وعلي������ه �سيع������رف ال�ّسع������ر اجلاهل������ّي - 

رج������از التي عرفت  جزال و الأ وبخ������الف الأ

نوًعا من الّدعوة للّتماهي، بحكم اجتماعيتها، 

خالق والع������ادات، وطقو�س  واختزاليته������ا لالأ

القبيلة - نوعا م������ن الدينامية نتيجة حتّرر 

ال�س������وت ال�سع������ري الذي اأ�سب������ح يقذف به 

نحو اأفق الحتم������الت والتاأمالت امل�سو�سة، 

فق، و�سيتحول  ثارة فعل به������ذا الأ التائق������ة لإ

ال�س������وت ال�سعرّي بهذا الفعل وهو حمّرٌر من 

القي������ود اإىل وجه �سوتّي خمالف، متفرد غري 

أثر  متماه������ي، فاعل يطبع وه������و بعد �ساخن ا

الفعل القادم، يف الن�سيج الوجودّي، ويتحول 

بذلك فعل التاأكيد عل������ى الكينونة اإىل رغبة 

واجتهاد يف الوجود داخل العالمة ،و يتحول 

ن�س������ان/ ال�ساعر حينئ������ذ اإىل جمرد ل�سان  الإ

يحف������ر البعد بني العالم������ة وال�سيء، ويقول، 

وملّا يقول فهو يعيد ن�������ر �سبكة التمعني يف 

ّنه بب�ساط������ة �سيتجاوز يف قوله  احل�س������ور، لأ

ّول لدلل������ة الكلمة، اأو  امل�ست������وى اللغ������وّي الأ

العب������ارة، و يتح������ّول اإىل م�ست������وى لغوّي اآخر 

أو العب������ارة دللة ثانية  حتم������ل فيه الكلم������ة ا

ّول، وتنتقل  أداوؤها عل������ى امل�ستوى الأ ي�سعب ا
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بذل������ك ال�سورة م������ن م�ستواها الع������ادي اإىل 

م�ست������وى �سعري ملّا ي�ستطي������ع ال�ساعر توجيه 

وظيف������ة ال�سورة من جمرد و�سيلة اإفهام لدى 

املتلق������ي اإىل وظيفة اإثارة املثريات الوجدانية 

ع������ن طريق البتعاد ع������ن القوانني املعجمية 

للغة بجمودها وحمايدته������ا، وبرودة اإثارتها، 

اإّن ال�س������ورة ال�سعرية بهذا الفهم هي اإحدى 

مظاهر جتل������ي ال�راع القائ������م بني الوعي 

ّنها هي يف حّد  احلركي والوعي ال�سكوين، لأ

ذاتها نتاج خ������رق للماهية الجتماعية للغة، 

واإعادة بناء لها يف الوقت ذاته، اإّنها نتاج توتر 

العالقة الدللية املطابقة ب�سلبيتها واإيجابية 

يحائية على م�ستوى البناء اللغوي  الدللة الإ

لل�س������ورة ال�سعري������ة. فاللغ������ة ال�ساعرة بهذا 

املعنى لي�ست »لي�س لغة جميلة، لكنه )ا ( لغة 

كان لبد اأن يخلقها ال�ساعر، ليقول ما مل يكن 

)10(
من املمكن اأن يقوله بطريقة اأخرى.«

وعلي������ه �ست�سه������م الق�سي������دة يف حتويل 

املتلق������ي/ امل�ستم������ع اإىل �سمري ل������ه ح�سوره 

الّن�سط، لي�س فقط يف فّك �سفرات الّن�س بل 

أي�ساً يف الثقافة التي �سيتحّول اإىل منتج لها،  ا

اإنها الدعوة احلوارية التي جتلّت يف خمتلف 

 )11(
يّن، مطالع الق�سائد اجلاهلية ببعدها الآ

أم������ل لتلك البنى اللغوية حتماً واجد؟ - فاملتا

اإىل جانب املوقف اخلطابي النا�سئ من ذات 

املتكلم، املعرّب ع������ن موقفه، وما يختلج عوامل 

نف�سه حلظتها، والنابع من ال�سيغ احلوارية 

مر وال�ستفه������ام والنداء والدعاء-  كفعل الأ

خماطباً ي�سعه املوقف احلواري وجهاً لوجه 

مر طل������ب املتكلم قيام  آنية، فالأ يف حلظ������ة ا

املخاطب بفعل ما، وال�ستفهام طلب املتكلم 

اإجابة املخاطب ع������ن �سوؤال ما، والدعاء هو 

متنٍّ موجه للمخاطب، وبهذه الدعوة �سيحّدد 

املتلق������ي عالئقه مع احلي������اة، و�سيغدو بهذا 

ن�سانية  الفع������ل دور الق�سيدة هو حماي������ة الإ

من الن�سيان، والختزال الذي ي�سادر الوعي 

احلركي حتت وطاأة تقاليد الوعي ال�سكويّن، 

دبي  فينتقل املتلقي م������ن الهتمام بالعمل الأ

من كونه جمرد توا�سل اإىل الهتمام به كبناء 

له وعي������ه اللّغوّي احلركّي،  وعلى الرغم من 

أّنه فعل اجتماعي بامتياز، ي�ستند من داخله  ا

اإىل �سلط������ة التاريخ واملجتمع، فاإّنه �سيقع يف 

م�ساح������ة الختالف ب������ني الجتماعّي بوعيه 

ال�سكويّن، والفردّي بوعيه احلركّي، وي�سبح  

ال�سكل الفني �سكل ال�سعور باحلياة كما تقول 

.
)12(

�سوزان لجنر
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طه ح�سني : يف ال�سعر اجلاهلي،طبعة دار املدى للثقافة والن�رش،2001.)دم�سق( �ض:�1.  -1

2-  اأرج���ع اب���ن �ساّلم تطور الق�سيدة العربي���ة الطويلة، ب�سكلها النهائ���ي اإىل امُلَهلِهل بن ربيعة، يقول: 

ْغلبي يف قتل اأخيه ُكليب وائل«،  ���د الق�سائد وذكر الوقائع، امُلَهْلِهل بن ربيع���ة التَّ ل م���ن ق�سَّ »وكان اأوَّ

ويف نف����ض الوق���ت اأ�سق���ط زيف ال�سعر، الذي ن�سبه حممد بن اإ�سح���اق اإىل قوم عاد وثمود، وغريهما، 

بيات القليلة  وَدّل���ل عل���ى ذل���ك، باأن العرب مل تعرف الق�سائ���د الطويلة املتنامية، ومل يقول���وا اإلَّ الأ

تبع���ا للحاجة كما ق���ال، وا�ست�سهد يف ذلك مبجموعة من املقطوعات الق�سار لبن عمرو بن متيم، 

ع�رش ابن �سعد بن قي�ض بن عيالن، يقول: »وذلك يدل على اإ�سقاط �سعر  ولُدَوْيد بن زيد بن َنهد، والأ

ع.« اأنظر )ابن �س���الم اجلمحي، طبقات فحول ال�سع���راء، حت. حممود �ساكر،  ع���اد وثم���وَد وِحمرَي وُتبَّ

مطبعة املدين، القاهرة، ط. 2، 19�4، ج.1، �ض، �ض.29، 39.(

داب، )بريوت(، ط1)19�9(، �ض:�1.  اأدوني�ض: كالم البدايات،  دار الآ  -3

اأكد اجلاحظ ما ذهب اإليه ابن �ساّلم، باأن ال�سعر العربي حديث العهد، ل يتجاوز عمره قبل جميء   -4

�س���الم مئت���ي عام، واأرجع تطوره اإىل كل م���ن امرئ القي�ض، واملهلهل بن ربيعة، فقال: »واأما ال�سعر  الإ

فحدي���ث املي���الد، �سغ���ري ال�سن، اأول من نه���ج �سبيله، و�سه���ل الطريقة اإليه: ام���روؤ القي�ض بن حجر، 

�سالم خم�سني  ومهلهل بن ربيعة.« وقال اأي�سًا: »فاإذا ا�ستظهرنا ال�سعر، وجدنا له اإىل اأن جاء اهلل بالإ

ومائ���ة ع���ام، واإذا ا�ستظهرنا بغاية ال�ستظهار فمائتي ع���ام.« اأنظر: )اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن 

بحر، احليوان، حت.عبد ال�سالم هارون، ط.3، دار الكتاب العربي، بريوت، 19�9، ج.1، �ض.�4. (.

ينظ���ر: ج���ان جاك لو�رشكل: عنف اللغة )تر: د. حممد بدوي( املنظم���ة العربية للرتجمة )بريوت(،   -�

ط1 )�200(. �ض:��3�9-3.

اأوجن، والرتج: ال�سفاهية و الكتابية، ترجمة: ح�سن البنا عز الدين، الكويت: عامل املعرفة)1�2(،1994.   -�

�ض�30.

ُه  َدِرْيٍر َكُخ�ْذُروِف الَوِلْي�ِد اأَمرَّ  -�

�ِل  ْي�ِه ِبَخْي�ٍط ُمَو�سَّ َتَتاُبُع َكفَّ     

َلُه اأْيَط�ال َظْب�ٍي َو�َساَقا َنَع�اَمٍة 

َحاٍن َوَتْقِرْيُب َتْتُف�ِل  ْرَخاُء �رَشْ واإِ     

الهوام�ش
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َذا ا�ْسَت�ْدَبْرَتُه �َسدَّ َفْرَج�ُه  ِلْيٍع اإِ �سَ

ْر�ضِ َلْي�َض ِباأَْعَزِل  اٍف ُفَوْيَق الأَ ِب�سَ     

َذا اْنَتَح�ى  َكاأَنَّ َعَلى املَْتَننْيِ ِمْنُه اإِ

الَيَة َحْنَظ�ِل َمَداَك َعُرو�ٍض اأَْو �سَ     

يق���ول اخلليل بن اأحمد:»لي�ض الرج���ز ب�سعر« ينظر: الهمداين )ل�سان اليمن( اأبو حممد بن ح�سني   -�

�سدّي، حتقيق:  ب���ن اأحم���د بن يعقوب، )3�0ه�(، الق�سيدة الدامغة )املجاب به���ا الكميت بن زيد الأ

كوع احلوايل، مطبعة ال�سّنة املحمدّية )القاهرة(، ��19م.، �ض:323. حممد بن علي الأ

- ويقول ابن ر�سيق: »فقيل لهذا �ساعر و لذلك راجز كاأّنه لي�ض ب�ساعر«، ينظر:

العمدة، حتقيق حممد حمّيي الدين عبد احلميد ، دار اجليل )بريوت( ط�)19�1م( ج1/�ض��1.

مور،  ّن: »اهلل  يحب معايل الأ - وخ�س����ض اأب���و الع���الء املعري بيوت���ًا لي�ض لها �سموقا يف اجلنة للرّج���ز لأ

مت اأيها النفر فق����رشرِّ بكم«، ر�سالة  ويك���ره �سف�سافه���ا، و اإّن الرج���ز مل���ن �سف�ساف القري�ض، لقد ق����رشَّ
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يرم������ي هذا البحث اإىل ت�سليط ال�سوء على واحد من الن�سو�س امللحمية 

�سوري  �سورية التي تعود اإىل القرن التا�سع ق.م، اإىل ع�ر امللك الآ التاريخية الآ

أورارتو قرب بحرية  �رّ الثالث )858-824ق.م( يف حربه �س������د بالد ا �سلمان������

ف������ان. ولعلَّ هذا الن�������س و احٌد من مئات الن�سو�������س التاريخية التي مل جتد 

طريق������اً ت�سل فيه اإىل القارئ العربي الذي م������ا زال ينتظر ب�سغف كبري هّمة 

الباحثني العرب للت�سدي لهذه الكنوز الدفينة، واإحيائها من جديد، وو�سعها 

يف املكان الذي ت�ستحقه يف املكتبة العربية.

أورارتواأورارتوأورارتو حرب �شلمان�صرّ الثالث يف 

�أ�ستاذ �للغات �ل�سامية- جامعة حلب

�لعمل �لفني: �لفنان ر�سيد �سما.  

❁

˜

❁
ّد. با�سم ميخائيل جّبورد. با�سم ميخائيل جبورورد. با�سم ميخائيل جبورد. با�سم ميخائيل جبد. با�سم ميخائيل جّبورور
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 �سلمان�رشّ �لثالث

�سلمان�ّر الثال������ث )858-824ق.م( من 

�سورية احلديثة،  مرباطورية الآ اأهم ملوك الإ

آ�سور نا�ر  بيه ا آ�سور خلف������اً لأ اعتل������ى عر�س ا

بال الثاين )848-859ق.م(. اأخذ عن �سلفه 

ال�سيا�سة التو�سعية. فظلَّ �سبعاً وع�رين �سنة 

يقود جي�سه بنف�سه، ويفاخر باأنه عرب الفرات 

مانو�س �سبع  خم�ساً وع�ري������ن مرة، وقطع الأ

مرات، ودخ������ل كيليكية اأربع مرات، واأخ�سع 

�سعوباً يف ال�سم������ال وال�رق مل ي�سمع اأ�سالفه 

با�سمها.

كان اإحكام القب�سة على �سورية والو�سول 

اإىل البحر املتو�سط هاج�س������اً يالحق امللوك 

�سوريني وذلك لل�سيطرة على طرق التجارة  الآ

املمتدة بني بالد الرافدين وال�سواحل ال�رقية 

للبحر املتو�سط )بحر مغيب ال�سم�س(. لذلك 

أ �سلمان�ر الثالث حياته ال�سيا�سية بغزو  ب������دا

رامية  �سواحل املتو�سط، ثم مهاجمة املدن الآ

بيت اآجو�سي وكركمي�������س وبيت عديني التي 

اأ�سقط عا�سمتها تل بر�سيب و�سّماها با�سمه 

)كار �سلمان�ّر( اأي ح�سن �سلمان�ّر.

�سوري القوي اأن يب�سط  مل ي�ستطع امللك الآ

�سيطرته على �سورية باأكملها على الرغم من 

أربع  رامي الذي �سمَّ ا تفوقه عل������ى احللف الآ

ع�������رة مملكة من فل�سطني يف اجلنوب حتى 

كيليكية يف ال�سمال يف املعركة ال�سهرية قرقر 

على العا�سي �سم������ال حماة. وجد �سلمان�ّر 

رامية ال�سورية ومملكة  الثالث يف املمالك الآ

دم�س������ق خ�سماً عني������داً مل ي�ستطع يلَّ ذراعه، 

فق������د رّده ملك دم�سق بره������دد الثاين خائباً 

عل������ى اأعقابه غ������ري مرة. فيّمم وج������ه �سمالً 

باجتاه اأورارتو حيث قاد حملة كبرية اإىل تلك 

البالد فاأخ�سعها وفر�س عليها اجلزية.

مل يهتم �سلمان�ر الثالث ببالد بابل لكنه 

دخلها عام 850 ق.م لي�ساعد ملكها مردوك 

زاكري �سومي يف الق�س������اء على التمرد الذي 

أو�ساتي، فق�سى  تزعم������ه اأخوه مردوك ب������ل ا

�ساح������ي ملردوك يف بابل ثم  عليهم وقدم الأ

ت������اوة على الكلداني������ني يف جنوب  فر�������س الإ

بابل.

آ�سور يف عهد ملكها القوي   غدت ب������الد ا

�سلمان�������ر الثال������ث قوية منيع������ة كما مل تكن 

خرية عّمها  من قبل. لكن �سن������وات حكمه الأ

ال�سط������راب ب�سبب التمرد ال������ذي �سّنه ابنه 

أربع �سنوات، كانت  أبلي والذي دام ا آ�سوردان ا ا

�سورية اإىل جان������ب املتمردين  اأكرث امل������دن الآ

با�ستثناء )كلخو(، العا�سمة اجلديدة.

�سورية كثرياً،  انح�رت ق������وة اململك������ة الآ

ومل ت�ستط������ع اإخماد نار املتمردين، حتى تويف 

امللك �سلمان�ّر الثالث عام 824ق.م، خملفاً 

عر�سه لبنه �سم�سي اأدد اخلام�س الذي جنح 
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بالق�س������اء على اأخيه 

أتباع������ه ع������ام 822  وا

ق.م.

ملحمة �سلمان�رشّ 

�لثالث �لتاريخية يف 

�أور�رتو:

يتاألف هذا الن�س 

امللحمي التاريخي من 

�سطراً  و�ستني  خم�سة 

قد نق�س على وجهي 

الن�س  يق������ع  الرقيم. 

مامي  عل������ى الوجه الأ

وثالث������ني  اثن������ني  يف 

�سط������راً، واخللفي يف 

ثالثة وثالثني �سطراً. 

اخلم�سة  ال�سطور 

اإىل  م�سوه������ة  وىل  الأ

ح������دٍّ كب������ري ي�سع������ب 

ثم  بدقة،  تقديره������ا 

يت�سح الن�س جلياً يف 

وما  ال�ساد�س  ال�سطر 

بع������ده، حيث يتحدث 

لهني  امللك �سلمان�ّر الثالث عن م�ساعدة الإ

راميني املتحالفني  بل واآن له يف حربه �سد الآ

الذين هزمهم يف بي������ت عديني، ثم يتحدث 

ع������ن اإخ�ساعه مللوك احلثيني الذين و�سعهم 

حتدت قدميه كما يعرّب حرفياً.

ينتقل �سلمان�ّر بعد ذلك لبعث احلما�سة 

يف نفو�������س مقاتليه، وح�سه������م على خو�س 

ورارتيني مب�ساعدة  املعركة با�ستب�سال �سد الأ

لهني نرجال وجرّيا. الإ
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�س������وري ي�سل اإىل  وم������ا اأن يكاد امللك الآ

أبوه  أورارتو حتى يدّم������ر ح�سونها كما فعل ا ا

آ�سور نا�ر بال الث������اين �سابقاً. حيث يهرب  ا

�سكان البالد وجنوده������ا وحرا�سها ويلجوؤون 

اإىل الغابات واجلبال خمافة املوت، وي�ستطيع 

أورارتي،  أل������ف ا املل������ك اأن يقتل ثمانية ع�ر ا

وي�سلب اأح�سنتهم وبغالهم وحمريهم، ويدخل 

أيام  ورارتي فينهبه ملدة ت�سعة ا ق�ر امللك الأ

ورارتيات وي�رم  الن�س������اء الأ كاملة، وي�سبي 

النار بالعا�سمة.

ويقيم متاثيل������ه يف البالد ويفر�س جزية 

أربيل  ورارتية ثم يع������ود اإىل ا عل������ى امل������دن الأ

في�س������ارك يف مهرجان ع�ست������ار، ويقّدم لها 

تاوات التي جلبها معه. الأ

أه������م ما ميي������ز الن�س م������ن الناحية  اإن ا

التاريخي������ة هو ذك������ر املناطق وامل������دن التي 

�رّ الثالث وفر�������س عليها  احتله������ا �سلمان������

اجلزية )�سوب������ر، نائريي، جيل������زاين، تيكي، 

خب�سكّيا، طورو�سب������ي(، اإ�سافًة اإىل التحديد 

الدقيق للتاريخ الذي دخل فيه اإىل العا�سمة 

أيلول ال�سطر)41(. ول من ا وهو اليوم الأ

أم������ا من الناحي������ة الفني������ة فالن�س غني  ا

أ�ساليب بيانه وتعبريه، ولعلَّ النف�س  ب�سوره وا

امللحمي طاٍغ على الن�س كلّه فهو يعج بذكر 

ال�سيوف القاطعة، وال�سهام احلادة، والدروع 

ح�سنة، واجلثث،  �سلحة، والأ والأ احلديدية، 

والنريان.

�سورية احلديثة  ُكِتب الن�������س باللغ������ة الآ

بكتابته������ا امل�سمارية املقطعية، ومن املالحظ 

اأن النا�سخ اّتكاأ على الرموز ال�سومرية كثرياً 

آ�سوري حديث يعود تاريخه  يف كتابت������ه لن�س ا

اإىل الق������رن التا�سع ق.م، فق������د زادت الرموز 

ال�سومري������ة عل������ى ال�ستني رم������زاً يف خم�سة 

و�ستني �سطراً، ولع������ّل هذا يّدل على اعتماد 

الن�ّساخ على الرموز ال�سومرية.

¥µ
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أ بذكر موؤلفاته والرجمة الوحي������دة التي قام بها وذلك لتكوين فكرة  أب������دا ا

�ريعة وخمت�رة عن ن�ساطاته:

ع������ات وق�سائد/ العزلت )انطباعات عن ح������رب 1870 بني فرن�سا  مقطَّ

زه������ار/ فرن�سا/ عواطف احلن������ان ال�سائعة/  أملاني������ا(/ املقادير/ مترد الأ وا

كادميية الفرن�سي������ة/ التعبري يف الفنون  العدال������ة/ خطاب ال�ستقب������ال يف الأ

اجلميل������ة/ املو�س������ور/ خواطر عن فن ال�سع������ر/ عرو�س املي������اه يف الغابات/ 

اعر الفرن�سي �سوليِّ برودومساعر الفرن�سي �سوليِّ برودومساعر الفرن�سي �سوليِّ برودوم سال�سال�

�ساعر و�أديب �سوري 

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي 

❁

˜

❁
د. كمال فوزي ال�رشابي د. كمال فوزي ال�رشابي 
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م������ا تُراين اأعل������م؟ مع م�س������ادر احلياة على 

ر�س/ و�سية �سعري������ة/ ال�رف والوطن/  الأ

�سب������اب النهائية م������ع الربوف�سور  م�سكل������ة الأ

�سارل ري�سيه/ اعتماد العلم/ الدين  

الفرن�سي  الفيل�س������وف  بح�سب  احلقيقي 

بليز با�سكال/ علم النف�س وحرية الختيار/ 

الفرن�سيني  ال�سع������راء  نطولوجيا  لأ م������ٌة  مقدِّ

املعا�رين عام 1906 اأي قبل وفاته ب�سنة.

ول  يف جمال الرجمة ترج������م الكتاب الأ

من موؤلف������ات الكاتب الالتيني الكبري تيتو�س 

لوكرا�سيو�������س وعن������وان ه������ذه املوؤلفات )يف 

�سياء( وو�سع مل������ا ترجمه مقدمًة  طبيع������ة الأ

قيمة. وتيتو�س لوكرا�سيو�س �ساعر وفيل�سوف 

ولد ع������ام 98ق.م. وتويف ع������ام 55ق.م. اأي 

ألفه ي�سكل ق�سيدًة  أنه عا�س 57 عاماً. م������ا ا ا

فل�سفيًة طويل������ة يعار�س بها عل������م الفيزياء 

خالقي������ات كم������ا وردتا عن������د الفال�سفة  والأ

لهة ومن املوت  بيقوريني باخلوف م������ن الآ الأ

على اعتبار اأن هذا اخل������وف يقيِّد ال�سعادة 

أو يلغيها. الب�رية ا

ومن اأعم������ال �ساعرنا �سويلِّ برودوم التي 

�سدرت بعد وفاته: ُحطام ال�َسياع/ الرابطة 

الجتماعية احلميمة/ البنات والن�ساء، وهي 

ق�سائد/ يومي������ات حميمة/ ِفكَر/ خمتارات 

�سعرية.

❁    ❁    ❁

ا�سم������ه احلقيقي رنيه –فران�سوا- اأرمان 

برودوم، املع������روف اخت�ساراً ب�سويل برودوم. 

�ساعٌر وعاملٌ وعاملُ نف�س وفيل�سوف. ولد عام 

1839 وتويف ع������ام 1907، وبذلك يكون قد 

عا�������س 68 عام������اً، ي�سغل مرك������زاً مميزاً بني 

�سعراء الق������رن التا�سع ع�ر الفرن�سي. در�س 

يف ثانوية بونابرت، ثم حاز �سهادًة يف العلوم 

ومنعه من اللتح������اق مبدر�سة البوليتيكنيك 

ن اأ�رته  ال�سهرية رم������ٌد اأ�سابه يف عينيه. ولأ

املي�سورة كانت تاأمل ل������ه م�ستقباًل زاهراً يف 

أر�سلت������ه اإىل معهد �سناعي  ال�سناعة فق������د ا

لكنه ما لبث اأن عاد اإىل باري�س ليدر�س فيها 

أ يعمل يف مكتب كاتب بالعدل. داب، وبدا الآ

والواقع اإن �سويلِّ كان خملوقاً ليعي�س بني 

لت  �سمت امل�سنفات والكتب ل بني �سجة الآ

ر له اأن يكت�سف طريق  واملط������ارق. وهكذا ُقدِّ

�سريه ال�سحيح.

يف الع������ام 1865 دفعه ت�سجيع اأ�سدقائه 

أ�سعاره وعنوانها  اإىل ن�ر اأول جمموع������ة من ا

)مقطعات وق�سائد(. وحمل اأحد اأ�سدقائه 

نب������اأ �سدورها اإىل الناق������د الفرن�سي ال�سهري 

أنني خمطئ  ا ا �سانت- بوف بهذه التعابري: »اإمَّ

أنَ������ك يا �سيدي  وال�سداق������ة ت�سيِّعني، واإما ا

�ستعجب عل������ى حدِّ الده�سة بهذه املجموعة، 

أغ������ايل يف قويل،  نه������ا تقدم لنا، ولا وذلك لأ

�سمات حركٍة جديدٍة يف ال�سعر ت�سبه ارتعا�سة 
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فجر يردد.

والواقع اإن ه������ذه املجموعة 

ال�سعري������ة كان������ت تب�������ر بظهور 

أو باإطاللة �ساعر له �سحره  معلم، ا

املميز العمي������ق، �ساعر ل يخفى 

عليه اأيَّ �سعور اإن�ساين باعتباره 

ذات ق������درٍة عظيمة على  روحاً 

املحبة واحلن������ان، روحاً تربطها 

رواب������ط ل حت�س������ى بالكائنات 

نها  نها تعي�س حيواتهم كلها ولأ لأ

لمهم كلها: تتاأمل لآ

و�أن���ا  �س���يء،  كلَّ  �أح���بَّ  �أن  �سئ���ُت 

تعي�س،

�أ�سب���اب  �ساعف���ُت  نن���ي  لأ ذل���ك 

�آلمي..

�سالٌت ه�سٌة ومتنوعة

يف �لكون باأ����رشه ت�رشي من روحَي 

�سياء. �إىل �لأ

❁    ❁    ❁

كلُّ �سيء يف �لوقت ذ�ته يجذبني باإغر�ٍء يت�سابه:

�حلقُّ باأ�سو�ئه، و�ملجهول بحجبُه.

ملٌة ل حت�سى وتنطلق �سالٌت و�هيٌة وموؤ

�سياء، يف �لعامل باأ�رشه من روحي �إىل �لأ

وخطٌّ ذهبٌي مرتع�ٌس ي�سل قلبَي بال�سم�س،

ده بالنجوم. وخيوٌط حريريٌة طويلة توحِّ

❁    ❁    ❁

يقاُع بالهو�ء �ملمو�سق، يربطني �لإ

ها وعذوبُة �ملخمُل بالورود �لتي �أمل�سُ

بب�سمٍة �سنعُت �سبكْتي عينيَّ

وبقبلٍة �سنعُت خامَت ثغري

❁    ❁    ❁

ة، قٌة بهذه �لِعقد �له�سَّ حياتي معلَّ

هم. و�أنا �أ�سرُي �ألِف كائٍن �أُحبُّ

و�أقلُّ �نزعاج يحدُثه َنَف�ٌس فيهم

�أُح�سُّ باأن �سيئًا مني، من ذ�تَي ينَتَزْع
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وهك������ذا ي�س������ع ال�ساعر يف رم������ٍز مو�سى 

مل ال�رِّي الذي يعتمِّ  آب������ة كلَّ الأ بال�سحر والكا

أنقى اأفراح الفنانني الكبار ويجعلهم عاجزين  ا

أ�سفاه!عن التعبري عن اأف�سِل ما لديهم: واا

مكم ق�سيدتي �سلِّ حني �أُ

ف �إليها، ل يعوُد قلبي يتعرَّ

�أَف�سُل �سعري ما يبقى يف نف�سي

و�أَ�سعاري �حلقيقية لن ُتقر�أ.

❁    ❁    ❁

زهار �ملحا�رشة وكما حول �لأ

ترفرُف �لفر��ساُت �لبي�س،

كذلك حّول �أفكارَي �حلبيبة

بياُت �جلميلة تتز�حم وهي ترجتُف �لأ

❁    ❁    ❁

وما �إن تلُم�سها يدي

حتى �أر�ها تفرُّ وترفرف

غرَي تاركٍة فيها �سوى ُخ�ساٍب خفيف

ِة �لنافرة. من �أجنحتها �لغ�سَّ

يف تلك احلقب������ة، كان معظ������م ال�سعراء 

ال�سب������اب الذين �سي�سركون يف حترير )جملة 

أوا يعق������دون اجتماعاتهم  البارنا�������س( قد بدا

اليومية، من ال�ساعة الرابع������ة اإىل ال�ساد�سة 

 .Lemerre م�ساًء عند النا�ر الفون�س لومري

كانوا يلتق������ون بغية التق������ارب وتبني النزعة 

البارنا�سية يف ال�سع������ر. وكان ال�ساعر الكبري 

ب������ول فريلني يطلق على هذه اللقاءات عبارة 

»التوا�سل لتجميد ال�سعر«. على اأن �ساعرنا 

�سويل برودوم، وكان �ساحب فكر تاأملي وقد 

زادت �سهرت������ه بع������د املقال ال������ذي كتبه عنه 

�سان������ت- بوف، قد حتف������ظَّ اإىل حٍد ما اأمام 

حما�سة زمالئه ال�سعراء وتهافتهم. اأ�سف اإىل 

ذلك ما يقوله الناقد لوي- كزافييه دو ريكار 

Ricard م������ن اأن فكرة املكتئب كانت تزدحم 
في������ه وت�سغله على ال������دوام جميع امل�سكالت 

ن�سان احلامل يف داخله«. التي يطرحها »الإ

وبع������د اأن ن�ر عدة ق�سائ������د يف )املجلة 

الفانتازية( م������ن Fantaisie نزوة اأو هوى، 

أي�س������اً التحرر والبتكار  وتعني هذه الكلمة ا

وهما ما يق�سد اإليهما �سعراء املجلة- اأقول: 

بعد ن�ره عدة ق�سائد يف هذه املجلة التي كان 

 ،Mendes ي�سدرها ال�ساعر كاتول مندي�س

أي�س������اً يف ال�سحيفة الت������ي اأ�سدرها  أ�سهم ا ا

مندي�س نف�سه، حوايل تلك الفرة من الزمن، 

وا�سمها )ال�سارع واملنزل العائلي(. وما لبثت 

هذه ال�سحيف������ة اأن حتولت اإىل جملة �سعرية 

دورية ت�س������در يف فرات نظامي������ة واأطلقوا 

)1(
عليها ا�سم )البارنا�س املعا�ر(.

وعل������ى النقي�س من ع������دد ل ي�ستهان به 

من ال�سع������راء البارنا�سيني، وقد انطلقوا اإىل 

هي������اكل الهند و�سواها لي�ستوحوا منها، وكان 

ما ي�سغل برودوم بخا�سٍة، وهو املفكر الطلعة، 

التطورات العلمي������ة والنزعات الفل�سفية وما 

¥µ
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ي�سعر به م������ن هواج�س وخم������اوف جتاهها. 

ولطامل������ا قال عن������ه ال�ساعر الكب������ري لوكونت 

عج������اب ب�ساعريته:  دولي������ل، وكان �سديد الإ

د ولكنه  »ما من �سك يف اأن �سويّل �ساعٌر جمدِّ

 Il N>estPas Dela لي�س من اأهل البيت

Maison واملق�سود طبعاً بيت ال�سعر.
ومع ذل������ك كلِّه فاإن �ساعرن������ا كان ينتمي 

بالفع������ل اإىل احلركة البارنا�سي������ة باحرامه 

الف������نَّ وازدرائه كلَّ قري�س مقرزم اأوركيك ل 

تك������ون غايته البحث عن اجلم������ال املتكامل، 

وهذا م������ا يقربه م������ن البارنا�سيني على حد 

تعبري ال�ساعر كاتول مندي�س.

كان للح������رب يف ع������ام 1870 بني فرن�سا 

أثرها ال�سيئ على ال�سعراء وانتاجهم.  أملانيا ا وا

أو  وتطوع �سويل ب������رودوم يف احلر�س ال�سيار ا

أواَن ح�س������ار باري�س. ومع ذلك ن�ر  املتنقل ا

يف جمل������ة العاملني)2( ب�س������ع ق�سائد جميلة 

اأ�سدره������ا فيما بعد يف كتاب عنوانه )فرن�سا 

عام 1874(.

يف ه������ذه الق�سائ������د، وه������ي منظوم������ة 

عل������ى �س������كل �سونيت������ه Sonnet، يعرب عن 

احل������داد الهائل الذي ح������لَّ بالوطن، ويدعو 

جيال اجلديدة اإىل »التم�سك مبحبة هذا  الأ

يالم واخلوف  الوط������ن بعيداً عن الن������دم والإ

وال�ست�سالم«.

ومن عام 1866 اإىل ع������ام 1872 اأ�سدر 

�ساعرن������ا على الت������وايل: التج������ارب/ ر�سوم 

أو املقادير/  انطباعية/ الع������زلت/ امل�سائر ا

ويف هذه الدواوين يظه������ر نهائياً متكنه من 

فن������ه، كما تتالحم وت�������رق فيها معاً �سفات 

عامل الأخالق والفنان والفيل�سوف. 

ومن������ذ ذلك احلني، وبع������د اأن تعّمق هذا 

الفكر ال�سمويل النق������ي يف �ستى الجتاهات 

ن�ساني������ة، وه������و من اأغرته ال������ذرا والهوى  الإ

مع������اً، فاإنه مل يتوقف، خالل عدد من ال�سنني 

الطوال، ع������ن اأن ينتج كتبه التالية: عواطف 

احلنان ال�سائعة/ العدالة/ ال�سعادة/ حيث 

جنح �سعره يف التعبري عما ح�سب من اأفكاره 

غام�س������اً. ثم �س������ادت لديه املي������ول التاأملية 

العلمي������ة، كم������ا عن������ي ب�سكل خا�������س، ومنذ 

بح������اث الفل�سفية املتعلقة  الع������ام 1888، بالأ

مبو�سوعات الوج������ود. يقول عن������ه ال�ساعر 

كاتول مندي�س »انطلق على �سيء من اخلجل 

ن������اء املنك�ر«، ث������م ارتفع اإىل  بق�سيدت������ه الإ

ينيت«،  اأعل������ى املراقي بق�سيدت������ه »املنطاد زِّ

فا�ستوط������ن املناطق ال�سافي������ة للفكر، وطار 

برفرف������ات م�سيئة فاأوحى اإلينا بفكرة طائر 

أ�سط������وري يب�سط جناحيه كعقاب يف  بحري ا

عايل. يا للعم������ل اجلميل الذي تزخر فيه  الأ

الروائع! ويا للحياة البديعة املوقوفة باأكملها 

على ف�سيلت������ي الفكرة والعمل. ل�سك يف اأن 

ثمة قدا�سة حتيط بهذا الرجل النبيل الذي 
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اأ�سبح يف قمة �سهرِة اخت�ست به. ولكم يحب 

ال�سع������راء والفال�سفة اأحالم������ه وطرائقه يف 

ال�سعور والتفكري والخراع والعقيدة«ا ه�.

واإذا خلَّ������ف لنا ه������ذا ال�ساعر �سل�سلًة من 

نه  الهواج�س واملخاوف يف القلب والفكر فالأ

�ساعر ذو �سبغة اإن�سانية ودقٍة ميتافيزيائية.

اإنه ليُعلمنا ب�سكه املوؤمن واإحلاده املتدين 

أن������ه اإن�سان ع�ره: فه������و يعرب عن كل ما يف  ا

هذا الع�ر من قل������ق )يق�سد القرن التا�سع 

ع�ر، فم������ا تراه يقول لو عا�������س قلق القرن 

الع�رين وبدايات هذا القرن؟!(

 بلى لقد عا�س �سويلِّ برودوم قلق القرن 

التا�س������ع ع�ر لدى كل �س������كان املعمورة، فلم 

أن������ه منعزل ومتخلى  ي�سع������ر على الدوام اإل ا

عن������ه. يقول مع������رباً عن عزلت������ه ورعبه من 

الوجود:

بدية �لتي ُترهقه، وحتَت وطاأة �لأ

وقد خرَّ من ياأ�سه �ساجدً�،

فكرَّ يف �لقلب �ملنَذر

، للكون �لذي ل يف�رشَّ

جبينه مثقٌل وقلبُه جمرد

وقد �أ�سبح �أكرَث ��سطر�بًا مبعرفٍة �أو�سع،

وما يز�ل يف رماِد �آخر هيكٍل

يبكي ويبكي وهو �ساجد.

أّياً كانت نظرة القارئ اإىل هذا ال�ساعر  وا

فاإنه ل بد واجد في������ه اإن�ساناً حاملاً حمزوناً، 

و�سديقاً �سدوقاً، ومعزياً اأميناً.

ه������ذا وقد ح�سل �ساعرن������ا على عدد ل 

دبية،  ي�ستهان به من التكرميات واجلوائز الأ

نذكر منها جائ������زة فيليه Vilet عام 1877 

ربعني  كادميي������ة الفرن�سية اأو جممع الأ من الأ

خالداً عل������ى جممل اأعماله، كما ح�سل منها 

فيما بعد على رتب������ة �سابط اأكرب وع�سو يف 

جمل�س النظام وجوقة ال�رف.

يف العام 1881 انتخ������ب ع�سواً يف هذه 

كادميية، ويف الع������ام 1883 ا�ستقبله فيها  الأ

دي������ب الرحال������ة ال�سه������ري مك�سيم  زميل������ه الأ

دوكان.

يف العام 1901 منح اأول جائزة من جوائز 

داب. نوبل لالآ

ن�ساين  اأوقف ه������ذا ال�ساع������ر الإ ولق������د 

اإيرادات مبل������غ هذه اجلائزة لتمن������ح �سنوياً 

ف�سل ديوان �سع������ر يتم اختياره يف  با�سم������ه لأ

دباء الفرن�سيني. م�سابقٍة جتريها جمعية الأ

ربٍع من ق�سائده: وفيما يلي ترجمة لأ

ناء �ملنك�رش وىل: �لإ �لق�سيدة �لأ

أو  اإنها لق�س������ة اإناء من البلَّ������ور )زهرية ا

مزهري������ة كما نق������ول بلغتنا الدارج������ة( اإناٍء 

رقيٍق جميل يحت�سن زهراً، ت�سدعه ح�سناء 

حجار  مبروحتها الكب������رية الثمينة املثقلة بالأ
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الكرمية وهي حتركها على �سيء من ال�رعة 

دفعاً لوطاأة احلر.

ناء بالت�رب على بطٍء،  ي�رع ماءُ هذا الإ

أ زهره يفقد ن�سارته وعطره. ويبدا

هذه الواقعة نظمها �سعراً �ساعرنا �سويلِّ 

برودوم، وت�س������كل مقارنًة �ساعري������ًة جماليًة 

أو تق������اران بني  اإن�ساني������ة موؤ�س�سي������ة جتم������ع ا

انك�سار اإن������اء وانك�سار قلب �سدعته احلبيبة 

اأو �سدعه احلبيب..

ترجمتُها على �سعر التفعيلة مع احلر�س 

على دقة التعبري:

ناء �لذي هذ� �لإ

يذوي به �لزَهُر

�سَدعته طعنُة ِمْروحْة

-من كَفّ ح�سناٍء-

مل�سته مل�سًا

ْة من دون ما �سوٍت ول �سجَّ

❁    ❁    ❁

لكنَّ هذ� �جلرَح بالبلوْر

�سُع يف كلِّ يوٍم كان يتَّ

بخفيِّ م�رِش�ُه

عُه حتى �أحاَط به ف�سدَّ

❁    ❁    ❁

ناُء وماوؤه �نحدر�، ر�سَح �لإ

و�لزهُر فيه عطُره �حُت�رش�،

ول �أحٌد

قد �سكَّ فيما باَت ي�سكوُه

ل، ل تلَم�سوُه

ل تلَم�سوُه فاإنه �نك�رش�

❁    ❁    ❁

وكذ�َك �أمنُل َمْن نحبُّ

يا طاملا يف �لقلِب تذبُحنا

دْع �إن لم�ستُه فاإنه ُي�سَ

روع نا �لأ ومتوُت �أزهُر حبِّ

❁    ❁    ❁

ويظلُّ هذ� �لقلُب

يف نظِر �لورى،

وكاأنه ما ُم�سَّ �أو ُطعنا

يبكي ب�سمٍت ُجرَحُه �سَجنا

ل، ل تلَم�سوُه

ل تلَم�سوُه فاإنه �نك�رش�

❁    ❁    ❁

�لق�سيدة �لثانية: حلم

�ث يف �حللم: »��سنْع ِخبَزَك« قال يَل �حلرَّ

ر�َس و�بُذْر ن، فاحفِر �لأ ِيَك بعد �لآ لن �أُغذِّ

ْك« وقال يَل �حلائُك: »��سنع ثياَبك بنف�سِ

»
)1(

َبعه اء: »تناِول �مِل�سْ وقال يَل �لبنَّ

❁    ❁    ❁

���ه  ���ى �جلن����سُ �لب����رشيُّ كلُّ ووح���دي، وق���د تخلَّ

عني،

هذ� �جلن�ُس �لذي �أجرُّ لعنَته �ملحتومَة يف كلِّ مكان،
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حني كنُت �أرجو من �ل�سماء َر�أفًة ق�سوى

باعًا تقف يف طريقي. كنت �أجُد �سِ

❁    ❁    ❁

، مت�سككًا ب�سحِة �لفجر: َفَتحُت عينيَّ

عل���ى  ���رون  ي�سفِّ �سجع���اٌن  رفق���اٌء  هن���اك  كان 

الة، �سالملهِم �لنقَّ

و�حلق���وُل  كنح���ٍل،  يك���دون  �ملهني���ون  وكان 

مزروعة.

❁    ❁    ❁

�آن���ذ�ك �أدرك���ت �سعادت���ي، و�أننا يف �لع���امل �لذي 

نحن فيه،

ما م���ن �أحد ي�ستطيع �أن يتبج���ج باأنه ي�ستغني 

عن �لب�رش،

ومنذ ذلك �ليوم �أحببُتهم �أجمعني

❁    ❁    ❁

�لق�سيدة �لثالثة: �لعيون

ها جميلة، ها، وكلُّ زرٌق �أو �سوٌد، حمبوبٌة كلُّ

عيوٌن ل عدَّ لها �أب�رشِت �لفجر

تنام يف �أعماِق �لقبور

وما تز�ل �ل�سم�ُس ت�رشق

❁    ❁    ❁

�سحرت �لليايل، وهي �أكرُث عذوبًة

من �لنهُر)2(، عيونًا ل ح�رش لها،

لأ وما تز�ُل �لنجوُم تتالأ

ت بالظالم و�لعيوُن �متالأ

❁    ❁    ❁

ماذ�؟ ُتر�ها فقدِت �لنظر؟

ل، ل، ذ�ك م�ستحيل!

لت �إىل جانب ما، بل حتوَّ

ى �لالمرئي �إىل ما ُي�سمَّ

❁    ❁    ❁

فلة وكما ُتغادرنا �لكو�كُب �لآ

ولكنها يف �ل�سماء تبقى،

حد�ِق �أي�سًا عروباتها، فلالأ

ولي�س �سحيحًا �أنها متوت:

❁    ❁    ❁

ها جميلة، ها، وكلُّ زرٌق �أو �سوٌد، حمبوبٌة كلُّ

ويف �نفتاحها على فجر ف�سيح،

خر من �لقبور، يف �جلانب �لآ

تظل �لعيوُن �لتي تنغلُق ترى.

❁    ❁    ❁

�لق�سيدة �لر�بعة: �لغريب

لطاملا قلت لنف�سي: من �أيِّ عرٍق �أنت؟

فقلُبك ل يجُد �سيئًا ياأ�رُشه �أو يفتنُه،

ك ل �سيء يرويها وفكُرك و�أحا�سي�سُ

ويبدو �أنك جديٌر حقًا ب�سعادٍة ل تنتهي

❁    ❁    ❁

بد؟ ومع ذلك، فاأيَّ فردو�س فقدَت �إىل �لأ

مَت خدماِتك؟ يِة غايٍة �ساميٍة قدَّ ولأ

ر����س غ���رَي �لب�ساعة  لك���ي ل ت���رى على ه���ذه �لأ
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و�خلزي،

فما ت���ر�ه جمالك �خلا�س، وم���ا تر�ها ف�سيلُتك 

�خلا�سة؟

حز�يَن �ملبهمِة �لقادمِة من �سماٍء �أتخيُلها، لأ

لهي، ل بُدَّ من �سبب: ولقريف �لإ

)3(
عبثًا �أفت�س عنه يف قلبَي �لغريني

❁    ❁    ❁

لم �لتي ُ�عربِّ عنها، و�إْذ �أَده�ُس �أنا نف�سي لالآ

فاإنن���ي �أ�سغي بقر�رِة نف�سي �إىل بكاِء �إن�سان �ساٍم 

غريب

�أخفى على �لدو�م وطنه و��سمه عني

❁    ❁    ❁

�لق�سيدة �خلام�سة: رجاء

�أو�ه لو تعلمني كم �ملرء يبكي

من �لعي�س وحيدً�، ومن دوِن بيت،

ملررِت �أحيانًا

�أمام بيتي

❁    ❁    ❁

دُه ولو تعلمني ما �لذي تولِّ

يف �لنف�ِس �حلزينة نظرٌة �سافية

لقيِت نظرًة على نافذتي لأ

كما بطريق �مل�سادفة.

❁    ❁    ❁

ولو تعلمني �أيَّ عطٍر

يحمله �إىل �لقلِب ح�سوُر قلب

جلل�سِت �أمام بابي

كاأنِك �أخت

❁    ❁    ❁

ِك ولو تعلمني باأنني �أحبُّ

لو تعلمني بخا�سٍة كيف

لدخلت لرمبا بيتي

بكل ب�ساطة

1- امل�سيعة: بالعامية امل�سطرين.

2- النهر: جمع نهار، والعامة تقول »نهارات«.

ر�ض رطبًا كان اأو  3- الغرين���ي: �سف���ة من الغرين: وهو الط���ني الذي يحمله ال�سيل فيبقى على وجه الأ

ياب�سًا.

الهوام�ش

¥µ
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أر�َسَل ر�سالَة  ى نَف�َسُه )ُمواطًن������ا عربيًّا ُم�سلًم������ا( ا ������ا �َسمَّ أنَّ �َسخ�سً َعِلم������ُت ا

لَِّتنا املَحبوبةِ )املَعِرفة( يَحتَجُّ فيها على  َهها اإىل رئي�ِس حَتريِر جَمَ احِتج������اٍج، وجَّ

َمقاِلن������ا الذي نُ�ِرَ يف جَملَِّة)املَعرَفِة( العدد رقم )534 �س176 والذي ُعنوانُُه: 

ُجُل..  وكيَف يُ�َسبَُّه ِباحَلَيواِن؟ الرَّ

ر�سالُة َردٍّ على

)امُلواطن العربي امُل�سلم(

 كاتب وباحث يف �لرت�ث �لعربي )فل�سطني(.

�لعمل �لفني: �لفنان �سعد يكن.

❁

˜

❁
ح�سن مو�سى النمرييح�سن مو�سى النمريي
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ى نَف�َسُه )املُواِطَن العربيَّ  هاَجَم َم������ن �َسمَّ

أريُد  املُ�سلَم( ك�اِتَب املَقاِل، ورئي�َس التَّحريِر، وا

أُخاِطَبُه  َخ  )العرب������يَّ املُ�سِلَم( وا أُع�اِتَب الأ أْن ا ا

تية: فكار الآ مَن الأ أناِق�َسُه �سِ وا

لً: اتََّه������َم )الَعربيُّ املُ�سِلُم( كاِتَب املَقاِل  أوَّ ا

أو يَ�ْستقي َمعلوماِتِه من )دارون(  أنَُّه يَعتَِمُد، ا ِبا

يِّد )العربي املُ�سِلم( اإنَّ  أقوُل ِلل�سَّ ِت������ِه. وا ونََظريَّ

أ�سا�ِس������ِه )مع احِرام�ي  اتِّه�اَم������َك َمردوٌد ِمْن ا

وتَقديري لََك وِلِفكِرَك، فنََظريَُّة دارون التي 

������ة  النُّ�سوء والْرِتقاء( َمبِْنيٌَّة  يُق�اُل لَها )نََظريَّ

أنَّ  ْطناهُ ُقلنا ) يُوؤِمُن دارون ا أ اإنَّ بَ�سَّ على َمبَْدا

ن�ساَن كاَن يف َمرتََبٍة ُمتََدنَِّيٍة ِمَن احَلَيواِنيَِّة،  الإ

أ�سَبَح ِقْرًدا، ثّم ارتََقى  ُر حتى ا ثّم �س������اَر يَتَطوَّ

 ( وبَنَى دارون نََظريَّتَُه هذِه 
)1(

ف�ساَر اإنْ�ساًن������ا

أْن َفَح�������سَ َطبائَع الِقرِد، فَوَجَدها-كما  بعَد ا

ن�ساِن . يزعُم- َقريَبًة ِمن َطبائِع الإ

ْ اإليْها كاِتُب املَقاِل،  هذِه النََّظريَُّة مل يُ�������رِ

ول اإىل �ساِحِبه������ا، ول اقتََب�������سَ ِفكَرًة ُجزئيًَّة 

ِم������ْن ُجزئيَّاِته������ا، ل تَ�ْريًح������ا ول تَلِميًحا..  

ع�ى )الُعروبََة  أقوَل: اإنَّ َمِن ادَّ وِلهذا مُيِكُن اأن ا

�س������الَم( َكَذَب عليْنا وعل������ى نَف�ِسِه؛ فهو مل  والإ

�ا اكتََفى ِبِق������راَءِة ُعنْواِنِه،  أ املَق������اَل، وُرمبَّ يَقرا

عوُج راِبًطا  قيُم، وخيالُُه الأ َر لَُه ِفكُرهُ ال�سَّ َف�َسوَّ

ما بنَي ما جاء يف املَقاِل ونََظريَِّة دارون.

أيُّها العربّي املُ�سِلم(  ثُمَّ اإنَّ كاِتَب املَقاِل )يا ا

َعَرِب������يٌّ وُم�سِل������ٌم، �َسديُد الْعِت������زاِز ِبُعروبَِتِه، 

نَُّه  أقوُل ِمثلك( لأ وكثري الَفْخِر ِباإ�سالِمِه )ول ا

أْن يَتَِّهَم  �سالِم ا أبى عليِْه انِْتماوؤُهُ ِللُعروبَِة والإ يَا

ة، كما  النا�������سَ باِطاًل ِبال بَيِّنٍَة، وِمن دوِن ُحجَّ

أنَت. فعلَت ا

اِث  ثاِنًي������ا: اعتََمَد كاِتُب املَق������اِل على الرُّ

�سيل،  عِر العربّي الأ ًة على ال�سِّ العَربّي، وخا�سَّ

عِر العربّي  ى ِب�َسواِهَد ُكلِّها م������ن هذا ال�سِّ أتَ وا

ُجَل -  ������َه قائلوها الرَّ �سيل. �َسبَّ الف�سيِح والأ

أو  �َسٍد ا أ ثاء- ِبا يف جم������الِت املدِح والفخِر والرِّ

فَع�ى  نَّ الأ ، اأو حتَّى ِباأفع������ى لأ أو �َسْقٍر ������ٍر ا مَنِ

هاِء،  ِة والدَّ ِعنَدُه������م كاَن داِهَيًة، يَرِمُز ِللُق������وَّ

أْن  اِلفِة، يُِحبُّ ا وكاَن العرب������يُّ يف الُع�ُسوِر ال�سَّ

هاِء ِحيًنا،واملَْكِر  ِة والُقدَرِة والدَّ يُو�َسَف ِبالُقوَّ

عداِء  واخُلبِْث يف التَّعاُمِل م������َع اخُل�ُسوِم والأ

آَخَر. حيًنا ا

أُق������وَل اإنَّ كاِتَب املَقاِل مل يَجَعْل  أْن ا أريُد ا وا

أنَُّه �ساِحُب  َع������ى ا ������ًرا، ول ادَّ ِم������ْن نَف�ِسِه ُمنَظِّ

أف������كاٍر؛ يَعتَِمُد فيها على  أو ا نََظِريٍَّة، ِفْك������َرٍة ا

ن�س������اِن واحَلَيواِن.  َمبْ������َداإِ املُ�سابََه������ِة ب������ني الإ
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فه������و مل يَْجتَِهْد ومل يَبْتَ������ِدْع هذِه 

أنَُّه  املُ�سابََهة؛ وُكلُّ ال������ذي َفَعلَُه  ا

عرّي العربّي  اِث ال�سِّ بََحَث يف الرُّ

أَُدب������اَء الَعرِب و�ُسعراَءهم  فوَجَد ا

أَوا ُوُج������وهَ �َسَبٍه بنَي  فيِهم َرا وُمثَقَّ

ن�ساِن، وما يُقاِبلُها  اأع�ساَء ف�ي الإ

وا عن ذلَك  �ربَّ يف احَلَي������واِن، فَع�����

وَن(  أق������واٍل ا�ْستَجاَده������ا )املُتَلَقُّ ِبا

فاأذاُعوها  وا�ْستَْح�َسنُوه������ا،  لَها، 

ونَ�َروها، ِبَك������رَثِة تَرديِدِهم لَها، 

واإنْ�ساِده������ا يف جَماِل�������سِ لَْهِوِهْم 

و�َسَمِرِه������م. ف������اإْن كنَت ي������ا َمِن 

أنََّك )عَربيٌّ ُم�سِلٌم( ل بُدَّ  عيَْت ا ادَّ

َه  أْن تَُوجِّ ناِقًدا وَمهاِجًما، فعليَْك ا

َعراِء الَعماِلَقِة  �ِسهاَم نَق������ِدَك ِلل�سُّ

ُجَل الَقويَّ ِبالليِث،  ف������ذاذ الذين �َسبَُّهوا الرَّ الأ

�َس������ِد، وقاَرنُوا بنَي  وماثل������وا �ساِعَدهُ ِبِذراِع الأَ

�سد.  �َسوِتِه وزئرِي الأَ

آبائنا  ثََك ع������ن ا حدِّ ثاِلًث������ا: لَ������و ِجئ������ُت لأُ

باء  أ�ْسالِفنا) ِباْعِتباِرنا َعَرًبا َمثلََك (هوؤلِء الآ وا

ُمهم، ونَنُظُر  لُُّهم ونَحَرِ الذي������ن نَعتَزُّ ِبِهم، وجُنِ

عل�ى يف ِفْكِرِهم،  أنَّهم َمثَلُن������ا الأ اإليِْه������ْم على ا

ونَظَرِتِهم  وَمبادئِهم،  واأخالِقهم  وُمعتََقداِتِهم 

باء اأخَذ بَع�ُسهم  ِللحَياِة وما فيها.. هوؤلء الآ

عجاِبِهم  أ�سم������اِء احلَيواِن، غاِلًبا لإ ا�ْسَمُه من ا

أ�سمائها وُقُدراِتها.. واإليَك  ِبهِذِه احَلَيواناِت وا

مثلة:  بع�َس الأ

أُ�سامَة ب������ن َزيد؛ ِحبَّ  أ (- ه������ل تَع������رُف ا ا

َر�سول اهلِل �سلى اهللُ عليِْه و�سلم؟ �َسْل نَف�َسَك 

أنََّك َعَربّي تَفَهُم َمعنَى َكالِم العرب!؟ ما  مِبا ا

جابَِة  أْخِدَمَك ِب�الإ أْن ا أُري������ُد ا أُ�سامة؟ وا معنَ������ى ا

غِم ِمْن ُمفاَخَرِتَك  ������َك- وعلى الرَّ أنَّ َظنًّا ِمنِّي ا
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وُمفايَ�َسِت������َك ِبالُعروبة -ل تَع������ِرُف معن�ى ما 

�َساألتَُك عنُْه!! فُخِذ اجَلواَب: 

�َسِد،  أُ�ساَمُة: ي������ا - َعزيزي- ا�ْسُم َعلَم ِلالأَ ا

أبي  ِف، كقوِل ا نوًعا ِمَن ال�رَّ ُدهُ مَمْ ِلذلَك جَتِ

َذوؤيب الُهَذيل: 

����س���اَم���َة �إْذ   ن�����َت �أ���س��َج��ُع ِم����ْن �أُ ولأ

)2( ُ
�حَلَلق حَتَتها  �مَلناِطَق  و�  دُّ �سَ

أيُّها العربيُّ  أنَ������ُف – بعد هذا - ي������ا ا أَوتَا ا

أو  أو َحفيَدَك ا ������َي ولَ������َدَك ا أْن تُ�َسمِّ املُ�سِل������ُم – ا

أنَُّه – يف  أ�سامة(؟ وقد َعَرفَت ا أقاِرِبَك  )ا أَحَد ا ا

َيواٍن!؟  �سِل- ا�ْسٌم حِلَ الأ

أ�سد  أو ا ب(-هل �َسِمعَت ِباأ�سد بن ُخَزمية، ا

أ�سد بن الُفرات؟ هوؤلِء رجاٌل  أو ا ب������ن ربيعة؟ ا

�سُد  أ�سد، والأ ِعظاٌم، ُكلُّ واِحٍد ِمنه������م ا�ْسُمُه ا

أو  ������ُد َغ�سا�َسًة ا كم�������ا تَعلُم حَيوان؟! فهل جَتِ

أو  َي ابًنا ا أْن تُ�َسمِّ أمثالُ������َك – ا أو ا أنَت ا َعيًْب������ا - ا

أو َقريًبا لََك ِبهذا ال�ْسم ؟؟!  َحفيًدا ا

جاِبّي الذي ا�ْسُمُه  ج(-هل �َسِمع������َت ِبال�سَّ

حاِبيُّ الفار�ُس  أة بن ثَور(؟ ذل������ك ال�سَّ ������زا )جَمْ

الَبطُل الذي كاَن لَ������ُه الف�ْسُل يف َفتِْح مدينِة 

)ت�سر( وه�ي مدينٌة َح�سينٌَة يف ِبالد ف�ار�س. 

أب������وهُ ا�ْسُمُه ثَ������ور، وال�ساعُر ُحَمي������ُد بُن ثَور  ا

أبوهُ ا�ْسُمُه ثَور، والثوُر َحَيوان .وهل  الِهالل�ي، ا

أنَُّه لو كاَن ف�ي  ف�ي ذلك عيْب؟ ولَعلََّك تَدِرُك  ا

أل�ِسنََة  أنَّ ا ًة وا �سرَي اإليِْه، خا�سَّ ا�سَميِْهما عيٌب لأُ

ِة  أُْعِجبُوا ِبُقوَّ العرِب َطويلٌَة !! ولَعلَّ الُقَدماَء ا

ِد  الثَّوِر وَفوائ������ِدِه واتِّ�ساِفِه ِب�القِتحاِم والتََّمرُّ

قوي������اءُ، وخ�َسَع لَُهم  ٍ �ساَد في������ِه الأ يف ع�������رْ

َجز لعامر بن  عف������اء..  انُْظر اإىل هذا الرَّ ال�سُّ

فهرية: 

وق���د ر�أْي������ُت �مَل�����وَت ق��ب��َل َذوِق����ِه 

َف��وِق��ِه  ِم���ْن  َح��ْت��ُف��ُه  �إنَّ �جل���ب���اَن 

 
)3(

وِر َيحمي ِجلَدُه ِبَرْوِقِه   كالثَّ

�سود بن املُنْذر ِمن ُملوك  د(-هل تعرُف الأ

وؤيل الذي  �سود الدُّ أبا الأ احِلرية؟ وهل تعرف ا

أم������ري املوؤمنني علّي بن  ويِلَ الكوف������َة يف عهِد ا

�سوُد؟  َم اهللُ وجَهَه؟ ما هو الأ أب������ي طالب، كرَّ ا

�سوِد –على  أُظنَُّك جَتَهُل معنَ������ى الأ نَّن������ي ا ولأ

ليَْك  عائ������َك الُعروب������َة و.. -َفاإ الرغ������م ِمِن ادِّ

اجَلواب: 

�سوُد هو ذلَك الثُّعب�اُن العظيُم، ذو اللوِن  الأَ

نَُّه خَملوٌق  ى ِب�ِه بع�ُس العرِب، لأ �سوِد! تَ�َسمَّ الأ

فاُت  َقويٌّ داهَي������ٌة َخبيٌث ُمنَْكٌر، وه������ذِه ال�سِّ

ُجِل ُهْم  كاَن الع������رُب يُحبُّوَن ُوُجوَده������ا يف الرَّ

 ،َ َع املُ�سامِل ُجَل اخلاِنَع اخلا�سِ م������وَن الرَّ ل يُحَرِ

اِهَي������َة املُ�ساِك�َس  ُجَل الدَّ ل�������وَن عليِْه الرَّ ويُف�سِّ
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اخَلبيَث املُنَْكَر ال������ذي ل يُْغلَُب..  هذا جابُر 

ُجَل ِمن  ابُن حن������ّي التغلبي يَفَخ������ُر ِب������اأنَّ الرَّ

�سوِد( وحينَا  َع�سرَيِتِه يَُرى حيًن������ا كاحليَِّة )الأ

يَغِم، حيُث يَقول:  ْغاِم وال�سَّ يَبْدو كال�رِّ

َوَد �سالٍخ  ا ِجلَد �أ�سْ ا�ُس ِمنَّ َيَرى �لنَّ

 
)4(

ْيَغِم( ِد )�سَ �سْ غاٍم( ِمَن �لأُ ْ وَفروَة )�رشِ

َمويُّ املَع������روف �َسبََّه  وَجري������ٌر ال�ساعُر الأُ

������ا َخ�سُمُه َفَجعلَُه �َسبيًها  أمَّ �سوِد( ا نف�َسُه )ِبالأَ

اِث وه������و َحيٌَّة ل �ُسمَّ لَ������ُه، يَِفحُّ ويَنُفُخ  ِباحُلفَّ

ُد اأ�سواٍت فارغة، ل طائَل  رَّ ويَه������دُر لكنَّها جُمَ

 : ِمْن ورائها قال يذكُر نَف�َسُه وَخ�ْسَمُه

اَثُهم  ُحفَّ َر�أو�  وق��د  ��وَن  �أُي��ف��اِي�����سُ

 
)5(

�سوُد ى علْيِه �لأَ ُه، فَق�سَ قْد َع�سَّ

أْن يَفَخَر َف�َسبََّه  أراَد ُمَهلِه������ُل بُن ربيع������َة ا وا

أ�سوُد  ربَُد حيٌَّة اأغرَبُ ا أربََد( والأ نف�َسُه ِبثُعباٍن )ا

أكَدُر فقال:  ا

��ٌة يف �ل���ِوج���اِر �أْرَب������ُد، ل َت��ْن���  َح��يَّ

)6(
ر�ِق َن��ف��َث��ُة  ليَم  �ل�سَّ ِم��ْن��ُه  ���َف��ُع 

ه�(-وه������ل �َسِمع������َت ِبناِه�س ب������ن ثُومة: 

ال�ساعر العبَّا�سي الَبَدوّي، والفار�س الف�سيح 

أه������ُل الِعلِم يَكتُبُوَن عن������ُه ال�سعَر  ال������ذي كاَن ا

أنَُّه  واللَُّغَة؟ هل تَعلَم ما الناِه�س؟ وهل تعلم ا

حَيوان؟ 

أيَّها العرب������يُّ املً�سِلُم( َفْرُخ  النَّاِه�ُس: )يا ا

ائ������ِر اإذا َوَف������َر جناحاهُ، ونََه�������سَ ِلَيِطرَي،  الطَّ

������وا ِبذلَك َفْرَخ الُعق������اِب، قال ال�ساعر  وَخ�سُّ

أُنْثَى ُعقاٍب وناِه�َسها:  يَذُكُر ا

َغٌب  �سَ وَك��ِره��ا  ُق��ه��ا يف  رِّ ُي��وؤَ ب��اَت��ْت 

 )7(
ْقو�َت ِمْن فيها وناِه�ٌس َيْخِل�ُس �لأَ

ومَتُرُّ ِبخاِطري ِذك������َرى َطريَفٌة، يوَم كنُت 

اِة  ������ا يف منطق������ة ال�رَّ ًف������ا تَْربَويًّ اأعَم������ُل ُم�ْرِ

حَدى  ِباململكة العربية ال�سعودية، ويف زيارٍة لإ

أل������ُت ِتلميًذا عِن  مدار�س بادي�������ة العقيق، �سا

ا�ْسِمِه، فقال: )ناِه�������س( فقلُت ِبابِْتهاٍج: ها. 

أيُت  َفْرُخ ُعق������اب! ولقد �َسِعدتُّ يَوَمه�������ا مَلَّا را

وَر باِدًيا على َق�َسم������اِت وْجِه الَفتَى، ما  ال�رُّ

دراِكِه  أم لإ نَّني ا�ْستَْح�َسنْ������ُت ال�ْسَم؟ ا ألأَ اأدري ا

أنَّ اْمَرًءا ِمن اأهِل املُُدِن َك�َسَف َحقيَقَة ا�ْسِمِه؟  ا

أ�ْستَِطِع الُو�ُسوَل اإىل ُكنِْهِه. آَخَر مل ا أْم ِل�َسَبٍب ا ا

أيُّها العرب������يُّ املُ�سلُم(  و(- ه������ل تَع������رُف )ا

بيِع؟ ال�ساعر خُمَ�رم  َمْن هَو الَهيْثََم ب������َن الرَّ

َمويَِّة والَعبَّا�سيَِّة، ال�ساعُر املَعروف  الدولتني الأُ

ِباأبي َحيََّة  النَُّمرْيّي؟ وهل �َسِمعَت ِبالَهيْثَِم بِن 

نْ�ساِب، وهو  َعِدّي؟ املُوؤَرِّخ املَعروف والعامِلُ ِبالأ

أق�ارب  ِمْن  َمنِْبج القريبِة ِمْن َحلب، وهو ِمن ا

أنَّ الَهيْثََم  �ُري ال�ساعر؟ وه������ل تعل������م ا البُح�����
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أ�سماِء احَلَي�������واِن؟ واْختَلَفوا فيِه؛ فقيل:  ِمْن ا

الَهيْثَُم:  

ا،  أي�سً ْقُر، وقيل: بَْل هَو َفرُخ الُعقاِب ا ال�سَّ

أْعني َفرَخ  ى الواِح������د )ا أ�سماِء املُ�َسمَّ ُد ا وتََع������دُّ

ى، وِعَظِم  الُعقاِب( دليٌل على �َرَِف هذا املُ�َسمَّ

أنَّ الُعق������اَب اأقوى الَكوا�ِرِ  َمكانَِت������ِه. وَمعلوٌم ا

������اَدِة واأعَظُمها؛ فقد كان������وا يَ�سيدوَن  يَّ ال�سَّ

ا  رنَب والَغزاَل وِحم�������اَر الوح�ِس. وُرمبَّ ِبِه الأ

وا َفرَخ النَّ�ْرِ َهيثًَما.. .قال ال�ساعُر يذكُر  �َسمَّ

فار�ًسا وفَر�َسُه: 

����ُه  نَّ ����اُه �ل���ِع���ن�������اَن، َك����اأَ ُت���ن�������اِزُع َك����فَّ

  ) 8(
َهْيَثما َتطُلُب  َفْتخ�اُء  َعٌة  ُمَولَّ

أنَّ  أيُّها العرب������يُّ املُ�سِلُم( ا ي(-األ تَعلَ������ُم )ا

عداِئِهم،  أبناَءُه������م لأ وَن ا العرَب كانُ������وا )يُ�َسمُّ

نُْف�ِسِهم( هل تعلُم  ������وَن َعِبيَدهم لأ بينَما  يُ�َسمُّ

أُظنَُّك تُدِرُك َمعناها  معنى هذِه القاِعَدة؟ ل ا

عائ������ِك النِْتماَء ِللَعرِب  غِم ِمن  ادِّ – على الرَّ

أْم�ري اإىل اهلِل!  وؤال، وا و.. - واإليَْك َجواَب ال�سُّ

ِة  أ�سماًء فيها معنى الُقوَّ أبْناَءهم ا وَن ا ُهْم يُ�َسمُّ

واخُل�سونَِة والِغلظة ِلرُيِْهبُ������وا ِبها اأعداَءهم، 

أبناَءه������م اإْعداًدا َخ�ِسًن������ا ِلهِذِه  وا ا أَع������دُّ وقد ا

أ�سماء  ن ا ْت ِم أبنائِه������م ا�ْستُقَّ الغاي������ة، فاأ�سماءُ ا

�َسْخ������ر- ِفْهر(  احِلج�������ارة) ِمثل َجنْ������َدل – 

واري )ِمثل  أ�سماِء اجَلواِرِح وال�سَّ واأحياًنا ِمْن ا

أ�سام�ة – هرثمة –�َسيَغم – َغ�َسنَفر-  أ�سد- ا ا

أ�سماءهم ِمن  ������وا ا ا ا�ْستَقُّ ُعقاب-�َسْقر (وُرمبَّ

عامِل النب������اِت فاختاروا نباًتا فيِه َطعُم املَرارِة 

أو لَُه �َسوٌك يُوؤذي لِم�َسُه) ِمثل َحنظلة َطلحة  ا

ِة )ِمثل  أو ِمْن ُمفَرداٍت تَُدلُّ على الُقوَّ قت������ادة( ا

أ�سماَء  ُدهم يَختاروَن ا َحرب –عناد( يف حني جَتِ

عاَدِة والَفاأِل احَل�َسِن  ا يَُدلُّ على ال�سَّ الَعبيِد مِمَّ

)ِمث������ل َم������ربوك –م�رور-حبي������ب – �سعيد( 

أَدرن������ا ُظُهوَرنا اإىل هذِه  أيَّاِمنا قد ا ونَحُن يف ا

أ�سماءٌ  أبنائنا واأقاربنا ا يف ا الِقَيِم، فانْتَ�������َرْت 

ال�َسِة.  ن َمعنَ������ى اللُّيُونَِة وال�سَّ ُمعَظُمها يتَ�َسمَّ

ْت ِمَن )اللَّدائ������ِن (كيَف ل يَكوُن  ������ا ا�ْستُقَّ كاأمنَّ

.. وهذِه 
)9(

ذل�َك ونْحُن يف َع�ْر )البال�ستيك(

يف  أ�َرْنا اإليْه�ا، والتي انتَ�َرْت  �سماءُ التي ا الأ

ُه اإليْها نَْقٌد كبريٌ  جُمتََمِعنا انْت�ساًرا وا�ِسًعا يَُوجَّ

ا ل تَتَنا�َسُب َمَع حاِل الذيَن  أنَّها ُرمبَّ ِمن حيُث ا

������وا ِبها يف خُمتل������ِف اأعماِرِهم، ُخْذ َمثاَل  تَ�َسمَّ

ا�س������َم )�سادي( فهذا ال�س������ُم اجَلميُل يُنا�ِسُب 

َفًتى ف�������ي اخلاِم�سَة َع�رَةَ ِم������ْن ُعْمِرِه، وقد 

باَب يف خُمتَلِف  نَتج������اَوُز فنَقول يُنا�ِس������َب ال�سَّ

اأعماِرهم، لكنَّ هوؤلء ال�سباب يََظلُّوَن �َسباًبا؟ 

ألْن يَكرَبوا، في�سريوا �ُسيُوًخا؟ فكيَف لو قيل  ا
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اِز  لَك َمثاًَل: انْظر اإىل ه������ذا ال�سيخ ذي الُعكَّ

أنَّ ا�سَمُه �سادي  ْق ا واللْحَيِة البي�ساِء، هل تُ�َسدِّ

أو راين ؟!  أو فادي ا ا

ن������ا بَعيًدا عن  ك(-لََع������لَّ ال�ْسِتْطراَد َجرَّ

أملْ تَ�سَمْع يا �َسديقَي)العربيَّ  اأ�سِل املَو�سوع.. ا

املُ�سِل������َم( يف جُمتََمِعَك النِّ�سائّي )هذا اإْن ُكنَت 

عي( اأعني األ يُوَجُد بنَي  ������ا كما تَدَّ َعَرِبيًّا َحقًّ

أو اأروى؟  َعّماِتَك وخالِتَك َمْن ا�ْسُمها َغزالة؟ ا

ألي�َسْت هذِه ي�ا  أو َعْف������راء؟ اأو رمي؟ ا أو َمها؟ ا ا

أُِخَذْت ِمن عامِل احَلَيواِن؟ ُقْل  أ�سماًء ا �سديقي ا

َيواناٍت َقريَبٍة ِمَن  أ�سم������اءٌ حِلَ بَل�ى وَربِّي اإنَّه�ا ا

َبٍة ِللنُُّفو�ِس !! هذا اإْن كنَت تَعلَُم،  بَّ الُقلوِب، حَمَ

أْن  ا يَِجُب ا واإْن كنَت ل تَعلَ�م، فاإليَْك جاِنًبا مِمَّ

ٌة على َمْن ل يَعلم(. تَعلََمُه )َفَمْن يَعلُم ُحجَّ

أُْرِويَّة وهَي �ساةُ اجَلَبِل،  ا ْرَوى: وُمفَرُدهُ  الأ

ى الع������رُب بَناِتِهم  أُنْثَ������ى الَوْع������ِل، وقد �َسمِّ أو ا ا

وا ِبا�ْسِم املُفَرِد  أرَوى (ول�م يُ�َسمُّ ِبا�سِم اجَلْمِع )ا

أُمُّ اأمري املوؤِمنني  أروى ِبنُت ُكَريز هي ا أُْرِويَّة( وا )ا

- فيما يُروى-  ان، وكاَن يُِحبُّ ُعثمان ب������ن َعفَّ

 
)10(

أْن يُقاَل لَُه )ابْن اأروى( ا

واملََها: ا�ْسٌم ِلَبَقِر الوح�ِس، واِحَدتُُه )َمَهاةٌ 

(وهي البقرة الوح�سيَِّة، وهَي نَوٌع ِمن َحَيواِن 

������ى )الو�سيحي(  ح������اَرى اجَلميل، ويُ�َسمَّ ال�سَّ

يف دول اخللي������ج، وما زاَل َموجوًدا يف في�ايف 

ا  اجلزي������رة العربّي������ِة كالرب������ع اخلال�������ي ُحرًّ

أنَُّه يوَجُد يف حَمميَّاٍت ا�ْسِطناعيٍَّة  َطليًقا)كما ا

أنَّ ه�ذا  ������ة( واعلم ا يف بع�������سِ البُلداِن العربيَّ

ريف الذي يُق�اُل ِلَولَِدِه )ُجوؤَْذر(  احَلَيواَن الظَّ

آِذر( كاَن َموج������وًدا يف مكاٍن   واجَلْم������ُع  )َج������ا

َقريٍب ِمْن َمدينَِة ِدم�س������َق، يف َقريَِة )جا�ِسم( 

ا تقُع يف نُقط������ِة تَلتقي فيه�ا ُحُدوُد  التي ُرمبَّ

ريِف ِدم�سق مع َحوراَن واجلولن، يَُدلُّنا على 

اِعٍر �ساِم������يٍّ ِدَم�سِقّي عا�س يف  ذلك ق������وُل �س

قاع العاِملي،  َموّي هو َعِدّي بن الرِّ الع�ر الأُ

يف َقْوِلِه: 

�����س��اِء �أع��اَره��ا  ��َط �ل��نِّ ��ه�����ا و���سْ نَّ وَك��اأَ

ِم ( َعْيَنْيِه �أْحَوُر ِمْن )َجاآِذِر جا�سِ

َقْت  َفَرنَّ عا�ُس  �لنُّ َدُه  �أْق�سَ ناُن  و�سْ

 
 )11(

َنٌة، ولي�َس ِبن�ائِم يف َعْيِنِه �سِ

������ى الع������رُب بَناِتِهم )َمه������ا( ِبا�ْسِم   - و�َسمَّ

أَقّل ِمنُْه با�سِم املُفَرِد )َمهاة(  اجَلْمِع كث������رًيا، وا

أتَوا َحماَقًة  أو ا ا ا أنَّهم اْرتََكبُ������وا اإثًْم َفَه������ل تََرى ا

������وا )َمه������ا(؟ واملَها كم�ا تَ������َرى ا�ْسُم  حني �َسمَّ

َحَيواٍن !! .

أنَّ�ُه َعَرِبيٌّ  أيُّها املُفاِي�ُس ِبا -  وهل �َسِمعَت )ا

ها  ُم�سِل������ٌم( ِبَعْفراَء التي ا�ْستُِهَر ِبُحبِّه�ا ابُْن َعمِّ
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ال�ساع������ُر العفيُف )ُعروةُ بُن ِحزام(. لو ِجئُْت  

يًّا  ُ لَك َمعنَى َكلمة َعْف������راَء تَف�سرًيا مادِّ أَُف�������رِّ ا

نَّ َمعناهُ  �سماِء، لأ أب�َسِع الأ ������ُه ِمْن ا ا لََوَجدتَّ لَُغويًّ

أو ما �سابََه(  أو َكْدراء ا يُ�ساِرُع َقولك )َغ������رْباء ا

بِْي  أُِخَذ ِمْن الظَّ ولكنَّ هذا ال�ْسَم يف َحقيَقِتِه ا

ب������ُي الذي خالَ������َط بَيا�َسُه  ْعَف������ِر وهو الظَّ الأ

بَْيُة الَعْفراءُ واجَلْمُع  نْثَى ِمنْ������ُه الظَّ ُحْمَرةٌ والأُ

ِمنُْه ِظباءٌ ُعْفٌر. 

ها ُعروة  أنَّ ابَْن َعمِّ ِة َعفراَء ا    وِم������ْن ِق�سَّ

 )12(
اأحبَّها ُمنُذ كان������ا �َسغرَييِْن، يَرَعياِن الَبَهَم

ِه )ِعقال(  وقد كاَن عروةُ  يَتيًما يف ِرعايَِة َعمِّ

������ا �َسبَّ عروةُ َخَط������َب ابْنََة  أب������ي َعْفراَء، فلَمَّ ا

������ُه َطلَب َمْهًرا  أبوها، لكنَّ ������ِه، فلم يَرِف�ْس ا َعمِّ

غالًي������ا) على َمبْ������َداإ َمْن يَرف�������س زواَج ابْنَِتِه 

أْي يُباِل������ُغ ِبقيمِة �َسداِقها..  )يَُغلِّ������ي نَْقَدها( ا

ُة ُعروة،  حَّ ِه، فاعتَلَّ������ْت �سِ َجه������ا ِمْن َغ������رْيِ وَزوَّ

ِه وكاَد الِع�ْسُق يَق�سي  أواِنِ وَذَوى �َسبابُُه َقبْ������َل ا

ِه وابْنَِة  ُف حالَُه مَع َعمِّ َعليِْه.. قال ُعروةُ يَ�سِ

ُر ال�ساِعُر املُِحبُّ ا�سَم  ، ولحْظ كيَف يَُكرِّ ِه َعمِّ

ُذ ِبَرْديِدِه:  َحبيَبِتِه َعفراَء، يَتَلَذَّ

ن�اَقًة  َثم�اننَي  �����ي  َع��مِّ ُفن�ي  ُيَكلِّ

)13(
ْحَمِن-غرْيُ َثماِن -و�لرَّ وما يِلَ

على َكِبدي ِمْن ُحبِّ َعفر�َء ُقْرَحٌة

)14(
وَعْيناَي  ِمْن َوْجٍد ِبها َتِكفاِن

ًة ا�ِس ِعْندي َمَودَّ َفَعفر�ُء  �أْرَجى �لنَّ

�مُلَتو�ين �مُلْعِر�ُس،  �ي  َعنِّ وَعفر�ُء 

ني هَوى �حَل�رْشَ �إْذ قيَل: �إنَّ و�إينِّ لأَ

ُملَتِقي�اِن  �حَل�����رْشِ  ي��وَم  وَع��ف�����ر�َء 

َع������ى �ساِحبُنا) الَعَرب������يُّ املُ�سِلُم( ف�ي  - ادَّ

نْ�س������اِن يُوِجُب  أنَّ تَكري�َم الإ ُهجوِم������ِه عليْن������ا ا

يَِة الَكرمَيِة  ������َه ِبَحَيواٍن، وا�ستَ�سَهَد ِبالآ ألَّ يُ�َسبَّ ا

عي  آَدَم{ ونَْح�ُن نَُقوُل: مِلُدَّ ْمنا بَني ا }ولََقْد َكرَّ

آياِتِه: �َسَدَق اهللُ الَعظيُم..!  الِعلِم ِبِكتاِب اهلِل وا

نْ�ساِن ل يَتَناَفى  ف�اإنَّ تَكري�َم اهلِل َجلَّ �َساأنُُه ِلالإ

أبَ������ًدا َمَع تَ�ْسِبيِه������ِه ِب�احَلَيواِن!! نَح������ُن نوؤِمُن  ا

ن�ساَن، وَرَفَعُه فوَق ُكلِّ  َم الإ أنَّ اهلَل َكرَّ َقبلَ������َك ِب�ا

مياِنِه ِب�������اهلِل، وِبِقَيِمِه،  خَملوقاِت�������ِه ِبِفْكِرِه، وِباإ

������ُد بَ�اأ�ًسا ول َغ�سا�َسًة، ول نَكُفُر  لِكنَّن�ا ل جَنِ

آَدَم اإذا نَحُن �َسّبهنا  ِباهلِل ول ِبتَكرمِيِه ِلَبن������ي ا

ٍر  أو مَنِ �َسٍد َه�سوٍر، ا أ املُجاِهَد الَبَطَل املُْغواَر ِبا

أو �َسبَّهنا َعيْنَِي الَفتاِة احَل�سناِء ِبَعيْنَْي  ِمْقدام، ا

أنَت َمْن يَفَعُل  ُر ا أو َظبَيٍة َعيناء. فَهْل تَُكفِّ َمهاٍة ا

أبي  ُكُم ِبالُكْفِر على َمرواَن بَن ا ذل������َك؟ هل حَتْ

َحف�سة حنَي َم������َدَح َمعَن بَن زائ������دة، وَقوَمُه 
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أ�سباِلها، حيُث  �سوِد وا بَني َمَطر، َف�َسبََّههم ِبالأُ

قال: 

��ه��م  نَّ ��ق��اِء َك��اأَ َب��ُن��و َم��َط��ٍر ي���وَم �ل��لِّ

)15(
ُبُل اَن �أ�سْ وٌد( َلها يف ِغيِل َخفَّ �سُ )�أُ

آَدَم، تَ�سبيُه  وهل يَتَناَفى مَع تك������رمِي بَني ا

بيان�ي ِللنَّعماِن ب������ِن املُنِذر، َملك  النَّابَغ������ة الذُّ

�َس������ِد، وَجَعَل تَْهدي������َدهُ اإيَّاهُ َكَزئرِي  احِلرَيِة ِبالأَ

�َسِد، حيُث قال:  الأَ

��ئ��ُت �أنَّ �أب���ا ق��اب��و���َس �أوَع����َدين  ُن��بِّ

)16(
ِد �سَ َز�أٍر ِمَن �لأَ ول َقر�َر على 

������َه نَف�َسُه  ������ُر ال�ساِعَر الذي �َسبَّ وَه������ْل نَُكفِّ

َحِد  أَر لأ ������ا ������وِر، حنَي َطلَ������َب ِمنُه َقوُمُه الثَّ ِبالثَّ

أراُدوا  ������َذ ما َطلَبُوهُ ِمنْ������ُه، ا ا نَفَّ أبناِئِه������م، فلَمَّ ا

تَغرمَيُه ِبِديَِة القتيل، فقال: 

�أْع��ِق��َل��ُه  ُث��مَّ  َلْيًكا،  �سُ وَقْتلي  �إينِّ 

)17(
ُب مَلَّا عاَفِت �لَبَقُر وِر ُي�رْشَ كالثَّ

ة مَع  مَّ وهل يَتَعاَر�ُس َق������وُل ُدَريد بن ال�سِّ

ُجَل)اأعني  ُر الرَّ آَدَم؟ وَهْل نَُكفِّ تَكرمِي اهلِل ِلَبني ا

دوَحُه ِب�َسْقٍر  ِة( حنَي �َسبََّه مَمْ مَّ ُدَريَد ابَْن ال�سِّ

عاِفها)  رْيِ و�سِ غ������اِر الطَّ أْجَدل( يُغريُ على �سِ )ا

البُغاث( َفَيقتُلُها، ويَفِتُك ِبها، حيُث قال:

ِه  وَتَرى �لَفو�ِر�َس ِمْن َماَفِة ُرحْمِ

)18(
ْجَدِل( ِمْثَل �لُبغاِث َخ�سنَي وْقَع )�لأ

������َك اهللُ وَغَفَر لَ������َك !؟ نَحُن واهلِل  �ساحَمَ

آَدَم، ونوؤِمُن ِبجميِع  نُوؤِمُن ِبتَكرمِي اهلِل ِلَبن������ي ا

م�ا جاَء يف ِكتاِب اهلِل الَكرمِي، ولكننا ل نُعيُب 

َمْن يَعِقُد ُمقاَرنًَة بنَي ُمقاِتِل َعنيٍد َفتَّاٍك وبنَي 

أو ُعقاٍب، ول نََرى  أو �َسْق������ٍر ا ِهَزبْ������ٍر اأو منٍر ا

أ�ًس������ا فيَمْن يُ�َسبُِّه عين�ي الفت������اِة النَّْجالويِن  بَا

أو َظبَْيٍة، وِمْن ُهنا- يا�َسديقي  ِبَعينَْي َمه�������اٍة ا

وا ذاَت العيننَْيِ الوا�ِسَعتنَْيِ  العربي امل�سلم - �َسمَّ

)عيْن������اَء( وذلك تَ�ْسِبيًها لَها ِبالَبَقَرِة الَوْح�سيَِّة 

أبي �ُسلَمى:  )املَهاة( كما قال ُزهري بن ا

ى ماِن �لذي َم�سَ لَمى يف �لزَّ ْذُكُر �سَ و�أَ

)19(
َة، َعوَهِج �رِشَّ )َكَعْيناَء( َترتاُد �لأَ

بَيُة الَعيْناءُ جُتَمُع فيُقاُل )ِظباءٌ ِعنٌي(  والظَّ

اأي وا�ِسعاُت الُعيُوِن، َكقوِل اأو�س بن َحَجر: 

خاَلها  ر�ُم َتْرَعى �سِ ها )�لِعنُي( و�لآ ِب

  ) 20(
ُف َفطيٌم ود�ٍن ِللِفطاِم ونا�سِ

واتََّهَم )العرب������يُّ املُ�ْسِلُم( املَغروُر ِبعروبَِتِه، 

أنَُّه حنَي جاَء  املُفاِي�ُس ِبنَف�ِس������ِه، كاِتَب املَقاِل ِبا

ن�ساِن ِباحَلَيواِن،  ِب�َسواِهَد يَِرُد فيها تَ�سبيُه الإ

أو ُمقاَرنَُة ُع�ْسٍو ِمْن هذا ِبُع�ْسٍو ِمْن ذاَك، قِد  ا

ن�س������اِن اإىل َمرتََبِة احَلَيواِن،  انَْحَدَر بقيَمِة الإ

وه�������ذا َكالٌم واهلِل َغريُ �َسحي������ٍح، وقد َفِطَن 

اإليِْه كاِتُب املَقاِل نَف�ُسُه �َسلًَفا، وَخ�ِسَي ُم�ْسَبًقا 
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َعى  �ٌس ِمثُْل ه�ذا الذي ادَّ أْن يََظَهَر لَ�������ُه ُمعَرِ ا

رْت لَُه  �سالَم، وقد �َسوَّ ِدفاًعا َعِن العروبَِة والإ

ْم�ِر ُهُجوًما  أنَّ يف الأ ، ا
)21(

اأخِيلتُُه و�َسمادي������ُرهُ

أقوُل: ِفِطنُْت  �سالِم، ا على الُعروبَِة واإ�ساَءًة لالإ

ُه   ِل املَق������اِل م�ا نَ�سُّ أوَّ ِلذل������َك حيُث ُقل������ُت يف ا

ن�ساُن ،ُكلُّ  ������َه الإ أْن يُ�َسبَّ أْم������ًرا معيًبا ا ألي�������سَ ا )ا

أْن يُ�َسبََّه  أو ا نْ�ساِن ِب�احَلَيواِن ،ُكلِّ احَلَيواِن؟ ا الإ

ِل ِبُع�ْسٍو يُقاِبلُ�ُه مَن الثاين؟ كاأْن  وَّ ُع�ْسٌو مَن الأ

أِة  أ�َسٍد، وعنُُق املرا ُجِل ِبِذراِع ا يُ�َسبََّه �ساِعُد الرَّ

أَجبُْت َع������ِن التَّ�ساوؤِل الذي  ِبجي������ِد َظبٍْي.. . وا

أنا ِبنَف�س������ي فقلُت: هذِه التَّ�سبيهات  حتُُه ا َطَر

دِب،  اِء والدار�سني واأهِل الأ كانْت ُمْقِنَعًة ِللُقرَّ

أُبيَح ِلل�سعراِء –نتيجَة اإْعجاِب املُتَلَقِّني- حتى ا

ياَغِتها، وتَنويُع  ُ يف �سِ كثاُر ِمنْها، والتََّف������نُُّ الإ

أنَّ ِمثل هذِه  ُطُرق التعبري َعنْه�ا( وهذا يَعني ا

عر يُطاِلبُوَن ِبها،  و ال�سِّ التَّ�سبيهات قد كاَن ُمتَلَقُّ

 َ كث�اَر ِمنْه�ا، والتََّفنُُّ َعراِء الإ وَن على ال�سُّ ويُِلحُّ

ويِدها وتَنْويِعها.. ونذكُر يف  برِيها وجَتْ يف حَتْ

اَج  خيليََّة مدحِت احلجَّ أنَّ ليلَى الأ هذا املَقاِم ا

ِباأبياٍت قالت فيها: 

ًة  ا َم�ري�سَ اُج �أر�سً �إذ� َهَب�َط �حَلجَّ

فاها َف�سَ د�ِئ���ه���ا  ��ى  �أْق�����سَ ��َع   َت��َت��بَّ

ي  ِبها  لذ �ِء �لُع�ساِل � فاها ِمَن �لدَّ �سَ

َث��ن��اه��ا �ل��ق��ن�����اَة  َه�����زَّ  �إذ�  ُغ�����الٌم 

������اَج قال لَه������ا: ل تَقويل:  يُق������اُل اإنَّ احَلجَّ

ُغ������الم، وُق������ويل: ُهم�������ام. ِعلًْم������ا ِب������اأنَّ َكِلَمُة 

)ُغ������الم( مِبَعنى فًتى كثرًيا م������ا كاَن ال�سعراءُ 

يَ�ستَخِدمونَه������ا يف املَ������دِح، ومل يَعَر�ْس عليْها 

غِم ِمن  ! حتى املُتَنَبِّي وهو-على الرَّ ُمعَر�������سٌ

�رَثَ النا�ِس َمعَرَفًة  أك����� ������ِرِه يف الزماِن- ِمْن ا أخُّ تَا

�سيِل من َكالِم العرب، ا�ستَخَدَم  ِبالف�سيِح الأَ

ِه ِل�َسيِْف الدولِة حيُث  كلمة )ُغ������الم( يف َمدِحِ

قال: 

ُه  َنف�سَ �مَلْجَد  َم  َعلَّ ُغالٍم(   ( َف��ُربَّ

با ْ وَلَة �ل�رشَّ ولِة �لدَّ يِف �لدَّ َكتعليِم �سَ

َفلماذا مل تُعِج������ْب كلمُة )ُغالم( احَلّجاَج؟ 

������اِد: اإنَّ َكلَم������َة )ُغالم( فيها  ق������ال بع�ُس النَّقَّ

ي�َس والتَّ�َرُِّع. ومل������اذا َطلََب كلمة  معن������ى  الطَّ

نَّ ِمْن َمع������اين )ُهمام(  )ُهم������ام (؟ قال������وا: لأ

ِخّي  يِّد ال�سَّ ا )ال�سَّ أي�سً �سد، وِم������ْن َمعاِنيه�ا ا الأَ

������اُج يَ�سَعى ِبَطلَِبِه  جاع (، فهل كاَن احَلجَّ ال�سُّ

�َسِد؟ احتماٌل  ������َه ِبالأ أْن يُ�َسبَّ ِلَكِلَم������ِة  )ُهمام( ا

هُ . أْن يَُردَّ أَحٌد ا قائٌم ل يَ�ستَطيُع ا

������ُه اهللُ وَغَفَر لَ�ُه،  ������َع ُمهاِجُمن������ا �ساحَمَ وقَّ

أنَُّه ِمْن  ْرنا ا با�س������م )ُمواِطن َعربي ُم�سِلم( وَقدَّ
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ِخالِل هذا ال�سم املُ�ستَعار، يُف�اِخُر مِبُواَطنَِتِه 

أْمٌر َجميٌل ل نُنِْكُرهُ  وِبُعروبَِتِه وِباإ�سالِمِه، وهذا ا

َك مِبُواَطنَِة  ألَّ يُ�َس������كِّ عليِْه، ولك������ْن عليِْه ُهَو ا

خريَن ول ِب�انِْتمائِهم ِللعرِب، ول ِبانِْت�ساِبِهم  الآ

�سالُم  �سالم، فلي�سِت املُواَطنَُة والعروبُة والإ لالإ

َمق�س������وَرًة عليِْه، َمنوَطًة ِبِه، َمنِْفيًَّة عن غرِيِه؛ 

أْن  أعن������ي كاَن يَجُب على )العرب������ي املُ�سلم( ا ا

أنَّ هن������اَك عَرًبا وُم�سلم������نَي َغرْيَهُ  ل يَنْ�َس������ى ا

وَن ِبها  كوَن ويَعتَزُّ يُ�ساِركونَُه هذِه الِقَيَم، يَتََم�سَّ

أكرَث ِمنُْه . ا ا ِمثلَُه وُرمبَّ

َك  أْن نُ�َسكِّ  وِم������ْن ناحَيٍة اأخَرى ل نُري������ُد ا

ُعونَها  مِبُواَطنَِت������َك، واإْن ُكنَّا نََرى الكثرييَن يَدَّ

أفعالُُهم تَُدلُّ على َغرْيِ ذلَك، ونَُقول  ا�ْسًم������ا، وا

أكتُُمَك  عي َو�ْساًل ِبلَيْلَى..(  ولكْن ل ا )وُكلٌّ يَدَّ

ا مِبُفاَخَرِتَك وُمفايَ�َسِتَك ِبالقيَمتنَْيِ  أًي ا را َفاإنَّ لَن

. الباِقَيتنَْيِ

أْمٌر  أْن نَتَِّهَم َعقيَدتََك، فه�ذا ا    ل نُري������ُد ا

كب������ريٌ وَخطريٌ، العالق�ُة فيِه ب������نَي املَرِء وَربِِّه، 

والَعقائ������ُد َموِطنُه������ا الُقل������وُب، تََخَفى، ولكنَّ  

أثََرها يَظَهُر ِم������ْن ِخالِل التَّع�اُمِل كاملُجالَ�َسِة،  ا

واملُحاَدثَ������ِة، واملُجاورة، ومل يَُك������ْن بينَنا وبَينََك 

ِمث������ُل ذلَك. ثُمَّ اإنَّ ر�ُسوَل اهلِل �سلى اهللُ عليِْه 

نِّ  و�سلم نَهى عِن التَّ�سكيِك ِبعق�ائِد النا�ِس ِب�الظَّ

َك اأحُد �َسحابَِتِه ِبعقيَدِة  والتَّْخمنِي، فحنَي �َسكَّ

َرُجٍل ِبُح�ُسورِه، اأجابَ�ُه النبيُّ �سلى اهللُ عليِه 

ًب������ا] َهْل �َسَقْقَت عْن َقلِبِه [  و�سلم غا�سِ

أنَت وَعقيَدتََك  مِر النَِّبيِّ نَُقوُل لََك: ا وامِتثالً لأ

ُك يف انِْتمائَك  - نُ�َسكِّ ْدٍق ������َك .لكنَّنا - ِب�سِ وَربَّ

يِنيَِّة( اأعني  ِللُعروبَِة، وِبُجزٍء ِمْن َعقيَدِتَك) الدِّ

َخرين.  اجلاِنَب الذي يَُخ�سُّ املُعاَمالِت َمَع الآ

َفَمْن يَنتَمي اإىل الَع������َرِب يَفَهُم َكالَمُهْم ويَعي 

ِدهم فيُْح�ِسَن ِق������راَءةَ ما يَكتُبُوَن، واإذا  َمقا�سِ

أُ، وَو�َس������َل اإىل غايِة  أَ َفِه������َم ما يَق������َرا ما َق������َرا

نَّيَْت  أنََّك جَتَ أتَِّهُمَك �َراَح������ًة ِبا أنا ا َمْق�سِدِه وا

ًدا وعاِمًدا تُري������ُد تَ�سويَه �ُسْمَعت�ي،  عليَّ قا�سِ

واتِّهاِمي يف عقيدتي!! حني اتََّهْمتني مبوالة 

داروين، وال�ستقاء م������ن نظريته..  والكذب 

�سالم، فه������ل تفهم م������ا اأقول لك،  يُبط������ل الإ

وتقديراً مني ملحدودي������ة ملكاتك، ف�ساأ�رح 

لك الفكرة.

، وهذا –واإْن  نَّيَْت عل������يَّ أنََّك جَتَ أتَِّهُم������َك ا ا

ا�ْستَ�ْسَغَرهُ بع�ُس النا�ِس، وَقلَّلُوا ِمْن ُخُطوَرِتِه- 

�سالَم!! هْل تَعِرُف ذلَك؟ َف�اإْن كنَت ل  يُبِْطُل الإ

أنَّ َرُجاًل �ساأَل  أنا ا تَعرُف فدونَ�َك املَعرَفة .َقرا

أيَك������وُن املُ�ْسِلُم جباًنا؟  : يا َر�سوَل اهلِل: ا ِب������يَّ النَّ

ا يَكوُن  فقال �سلى اهللُ عليِْه و�سلم: نََعْم، ُرمبَّ
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أيَكوُن  املُ�سِلُم َجباًن������ا. قال: يا ر�ُس������وَل اهلِل: ا

املُ�سِلُم بَخياًل؟ ق�ال: نَعم. قال: يا َر�ُسوَل اهلِل: 

اًبا؟ قال: ل، ل يَكوُن املُ�سِلُم  أيَكوُن املُ�سِلُم َكذَّ ا

ُد ما ُقلتُُه ُقبيَل َقليٍل: ِمْن   وه�ذا يُوؤَكِّ
)22(

اًبا  َكذَّ

�سالَم، فال يَجتَِمُع َكِذٌب  أنَّ الَك������ِذَب يُبِْطُل الإ ا

نَّيَْت ِباتِّهامي..  أنََّك جَتَ أزُعُم ا أنا ا واإ�سالم !!  وا

فاحذر )التََّجنَِّي( ي�ا َمن انْتَ�َسبَت اإل�ى الَعرِب 

املُ�سلمني واْذُكْر قوَل ال�ساعر: 

َمهاَنِتِه ِم��ْن  �إلَّ  �مَل���رُء  َي��ك��ذُب  ل 

َدب  ِة �لأ وِء �أو ِمْن قلَّ �أو عاَدة �ل�سُّ

ر�ئحٍة  خ��رُي  َك��ل��ٍب  ِجيَفِة  َلَع�سُّ 

)23(
َلِعِب �مَلْرِء يف ِجدٍّ ويف  ِمْن )ِكْذَبِة( 

* وهاَج������َم )العرب������يُّ امل�سل������ُم( جمي������َع 

امل�سوؤول������ني ع������ن حتري������ر جمل������ة )املعرفة( 

أراهُ  ا ا أُداِفَع اإلَّ َعمَّ أْن ا أريُد ا أنا ل ا واإعداِدها وا

أرجح  أنَت يا َعزيزي َمثَلَُك َكَمثَِل املُتَا ا.. فا َحقًّ

أيَن يَ�َس������ُع ِرْجليِْه، ول يَعِرُف  الذي ل يَدري ا

َخر الذي يُعاِدي  أو ذلَك الآ هُ ِمْن �َسديِقِه، ا َعُدوَّ

أة على اإعابَِة  َجميَع َخلِق اهلِل.. َفما هذِه اجُلْرا

أنََّك  أْم ا أنَت �سليٌم ِمَن الُعيُوِب؟ ا النا�������س؟ فهل ا

أْن تُلَوَِّث جميَع النا�ِس ِبالُعيُوِب، ِلتَْظَهَر  تُريُد ا

َعفيًفا نَظيًفا َطاِه������ًرا؟ ولَعلَّ َمثَلََك كما قال 

ال�ساعر: 

و�أج�����ر�أُ َم���ْن ر�أي����ُت ِب��َظ��ْه��ِر َغ��ْي��ٍب 

�لُعُيوِب  َذوو  جاِل  �لرِّ َعْيِب  على 

ثم اإنََّك اأقحمَت نَف�َسَك يف َم�سيٍق ُكنَت يف 

ِغًنى عن������ُه، ِباإْدخاِلَك نَف�َسَك فيما ل يَعنيها. 

عاَء الِعلم  أنْ�َسُحَك ِبتَحديِد َمطاِلِبَك، وَدْع ادِّ ا

أْن تََقَع فيما  أهِلِه، واحذْر ا اإْذ كن������َت ل�سَت ِمْن ا

قال فيِه ال�ساعر: 

وَيْقَمُعُه  َيْعنيِه  لي�َس  �لَفَتى  �إنَّ 

)24(
َيْعِنيِه لي�َس  ما  ُفُه  َتَكلُّ �إلَّ 

ك������وَت لََك  ْم������َت، واجَعِل ال�سُّ ال������زِم ال�سَّ

أمانُُه،  كوِت �َسالَم������ُة املَْرِء وا �ِسعاًرا، ففي ال�سُّ

أو  ن�ساُن نَف�َسُه يف وْرَطٍة ا أدَخ������َل الإ وكثرًيا ما ا

ٍة، ِبَزلَّ������ٍة ِمْن ِل�ساِن�ِه، واْذُكْر دائًما نَ�سيَحَة  جُلَّ

أبي �ُسلَمى، حيُث ق�ال وَجزاهُ  َك ُزهري ابْن ا َعمِّ

اهللُ َخرْيَ اجَلزاِء : 

ى ِمْن �ساِمٍت َلَك ُمْعِجٍب وكائْن َتَر

ِم  َكلُّ �لتَّ ف�ي  ُه  َنْق�سُ �أو  ِزي��اَدُت�����ُه 

�ُدُه  ٌف ُفوؤ ُف وِن�سْ ِل�ساُن �لَفَت�ى ِن�سْ

ِم  ْحِم و�لدَّ وَرُة �للَّ فلم َيبَق �إلَّ �سُ

جاَع������ِة  واإْن كاَن لََديْ������َك �س������ْيءٌ ِم������َن ال�سَّ

ْف�س������اِح عِن ا�ْسِمَك  ������ِة، َف�ساِرْع اإل�ى الإ َدبيَّ الأ

ْل  �سماَء املُ�ْستع������اَرةَ، وَعجِّ احَلقيق������ّي، وَدِع الأ

 ، َل وَّ أِيَك الأَ أعِلْن ُرُجوَعَك عن را ِبالْعِت������ذاِر، وا
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ْد يف ُم�ساَرَحِة َمْن اأخَطاأَت جُتاَهُه،  �َرَدَّ ول تَ�����

ْد يف  أْعذاَرَك، ول تََرَدَّ وتُ������ْب اإىل اهلِل، ُمْعِلًنا ا

العتذار وطلب املُ�ساحَمة: 

َعزمَيٍة  ذ�  َفُكْن  ر�أٍي  ذ�  كنَت  �إذ� 

د�  دَّ َت������رَتَ �أْن  �ل������ر�أِي  َف�����س��اَد  َف�����اإنَّ 

واهللُ ِم������ْن وراِء الَق�ْس������ِد، وه������و يَْه������دي 

بيل. ال�سَّ
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ُه. ال�َسَغُب: اجلوع. َيخل�ض: َي�رْشق . ائر: ُع�سُّ بي ِهالل الع�سكري 493/2. َوْكُر الطَّ ديوان املعان�ي لأ  -�

ط���ة )واأراد اأنَّ ري�سها ع���دة األوان(  عة: خَمطَّ انظ���ر ل�س���ان الع���رب )هثم( الِعن���ان: جِلام الفَر����ض. ُمَولَّ  -�

ّينة اجلناحني . فة ِللُعقاب اللَّ الَفْتخاء: �سِ

�ي ِب�امُلقاِبِل ل اأدعو لْنِت�ساِر  اأنا واهلِل ل اأْدُعو ِللَعوَدِة اإىل اأمثال َحنظلة وَعلقمة وَهرَثمة وقتادة، ولِكنرِّ  -9

ِه  اِفِه، ُكلُّ َهمرِّ ابَّ الَقُنوَع الذي َير�سى ِب�الَقليِل التَّ راوِة، ول اأُِحبُّ ال�سَّ خاَوِة والطَّ اأ�سماٍء فيها َمعَنى الرَّ

ِخًيا ُم�رشوًرا. لرِّ هاِنًئا ُم�ْسرَتْ اأْن َيعي�َض يف الظرِّ

ِه، بيَنما اإْن �َساألَت  مرِّ ا َتباَهى اأَحُده���م ِبِذْكِر ا�ْسِم اأُ هاِتِهم، وُرمبَّ 10- كاَن النا����ُض َقدمًي���ا ُيفاِخروَن ِباأ�سماِء اأمَّ

ي َجاِنًبا!! واأذُكُر اأنَّ عبَد العزيز  َك؟ َلقاَل َلَك وما �َساأُنَك ِباأمي؟ َدْع اأمرِّ اأَحًدا ِمْن اأبن�اِء اليوِم ما ا�ْسُم اأُمرِّ

ط على ماِدِحيِه اأْن ُيخاِطُبوُه )ِباْبِن ليلى( وهو ا�سُم  َ، كاَن َي�سرَتِ بن َمروان الذي كاَن واِلًيا على ِم�رشْ

َدُحُه:  ة مَيْ ِه.. فقد قال ُكَثريرِّ َعزَّ مرِّ اأُ

ِم  انظر ديوانه 213 ْهِر ِمْدَحًة   َفما هَي اإلَّ لْبِن َليَلى، امُلَكرَّ آِخِر الدَّ    َمَتى ما اأَُقْل يف ا

َنِة؛  11- ديوان���ه ����ض100/99 طب���ع دار الكت���ب العلمية / حتقي���ق د. ح�سن نور الدي���ن. و�ْسنان: ِم���َن ال�سرِّ

الهوام�ش
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ِف َعْيَني  اد اأنَّ هذين البيتني اأح�َسن ما قيل يف َو�سْ قَّ َدُه: اأ�ساَبُه )وذَكَر بع�ُض النُّ عا����ض. اأق�سَ وه���َي النُّ

اْمراأة(.

ولَد ال�سغاَر . ُف اأهُل املَوا�سي ِبَرْعِيها عاَدًة الأ غار الغَنم، وُيَكلَّ 12- الَبهم: �سِ

13- ثمانني ناقة: اأي َطلَب ثمانني ناقًة َمْهًرا ِلَعفراَء. الرحمن: ُمق�َسم ِبِه )اأ�سلوب َق�َسم (.

ْمُع: اإذا َج�َرى (. ى َتِكُف وهو ُم�ساِرع )َوَكَف الدَّ 14- الوجد: احُلْزُن وال�سوق. َتِكف�ان: ُمَثنَّ

�سُد  ِخُذ الأ �سوُد( والِغي���ُل: ال�سجر الكثيف امُللَتّف، حي���ُث َيتَّ ���ان: َماأ�َس���دة  )اأْي مك�اٌن َتك���رُثُ فيِه الأُ �1- َخفَّ

ْبل. ة ِل�سِ َعريَنُه. اأ�سُبل: جمُع ِقلَّ

َدين. واأبو قابو�ض هو النعمان بن املنذر . �1- اأوَعَدين: َهدَّ

َلكة، َقَتَل�ه اأَن�ض بن ُمدركة اخَلثعمي،  َلْيُك بُن ال�سُّ علوُك ال�سُّ �1- �ُسَلْيك: هو ا�ْسُم الَقَتيل )وهو ال�ساعُر ال�سُّ

وكاَن َقوُم���ُه خْثَع���م هم الذين َطالُبوُه ِبقتِلِه. اأْعِقَلُه: اأدف���ع ِدَيَتُه. وكاَن العرُب اإذا ع�اَف َبَقُرهم �رُشَب 

ُة   )ُيريد اأْن  ُدُه الَبقيَّ امل���اِء �رَشُب���وا الثوَر ِب�اعِتباِرِه قائَد َقطيِع الَبَقِر، فَيخو�ُض يف املاِء، في�رشب َفُتَقلرِّ

ِه (. َُب ِمْن اأجِل َغرْيِ َيقول: ُي�رشْ

عاف الطري،  �1- دي�وان���ه 1�2. وانظ���ر الفرو�سي���ة يف ال�سعر ����ض�0. الَفوار�ض: جم���ع قار�ض. الُبغ���اث: �سِ

قُر، وَجمُعُه اأج�اِدُل. جدل: ال�سَّ الأ

ويلُة الُعنِق،  بي���ُة الطَّ ة الوادي؛ وهي َخ���رْيُ َمناِبِتها. الَعوَهُج: الظَّ ة الرو�س���ة، اأو �رُشَّ ة: جم���ع �رُشَّ َّ ����رشِ 19- الأ

ُة اخَلْلِق. امَّ احل�َسنُة اللوِن التَّ

خال:  بُي. ال�سرِّ رام: جمع رئم وهو الظَّ 20- دي�وان���ه ����ض�3. الِعنُي: َبَقر الوح�ض )املَها( الوا�سعة العُيون. الآ

جمع �َسْخل: وهو ال�سغري من اأولد الغنم .

اِظِر كالذباب اأماَم عيَنْيِه، وهو ل �سيء يف احلقيقة . مادير: ما َيرَتاءى ِللنَّ 21- ال�سَّ

فُت ببع�ضِ األفاِظِه. َّ عناُه، فاأعَتِذُر اإْن ُكنُت قد َت�رشَ 22- اأرُجو املَعذرَة فاأنا ُهنا اأذُكُر احَلديَث مِبَ

23- انظر نهج البالغة 2��/2.

عَنى َي�ْسَغُلُه وُيْتِعُبُه . وىَل: مِبَ 24- َيعنيِه الأ

¥µ
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ملاين  أن������ه )اأعظُم عقليٍة عرفها التاريخ( )هك������ذا و�سفه العامل الأ َف با ُو�سٍ

َف باأنه )كان باحثاً فيل�سوفاً ريا�سياً من اأ�سحاب  اإدوارد �سخ������او( وكذلك ُو�سٍ

أكاب������ر علماء العامل(  �سالم ومن ا الثقاف������ة الوا�سعة، بل من اأعظ������م عظماء الإ

)هكذا قال الدكتور �سارطون يف كتابه مقدمة لتاريخ العلم( اإنه العامل اجلليل 

أبو الريحان حممد بن اأحمد البريوين.  ا

أيلول )362 ه� / 973 م( يف بلدة �سغرية قرب  كان مولده يف 15 �سبتمرب / ا

أبو الريحان البريويناأبو الريحان البريوينأبو الريحان البريوين

واال�سطرالب

مهند�س له در��سات يف �لعلوم �لعربية �لقدمية.

�لعمل �لفني: �لفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
حممد جمد �صاريحممد جمد �صاري
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مدين������ة كاث من بالد خ������وارزم )اأوزبك�ستان 

حالي������اً( و�سميت القرية فيم������ا بعد )بريون( 

على ا�سم العامل الكبري. 

وكان������ت وفاته يف 13 دي�سم������رب / كانون 

غزن������ة  يف  م(   1048  / ه�������   440( ول  الأ

)اأفغان�ستان حالياً(. 

الب������ريوين  )�س������ورة   -1– ال�س������كل 

ال�سخ�سية(

تتلمذ البريوين منذ �سغره على يد العامل 

أبو ن�ر  مري ا الفلك������ي والريا�سي ال�سه������ري الأ

من�س������ور بن علي بن عراق ال������ذي كان اأحد 

�رة احلاكم������ة يف خوارزم. )هو  اأع�س������اء الأ

مري من�س������ور بن علي بن عراق عامل فلكي  الأ

وريا�سي مل يع������رف تاريخ ميالده يف خوارزم 

رجح عام )1036م(. يف غزنة  وتويف على الأ

متتع مبنزلة علمي������ة رفيعة يف ع�ره واأهم 

موؤلفات������ه )املج�سطي ال�ساه������ي( وهو كتاب 

يف عل������م الهيئة وكت������اب )ر�سالة ال�سطرلب 

ال�رط������اين املجن������ح يف حقيقت������ه بالطريق 

ال�سناعي(. 

قدم الب������ريوين اأول اأعماله العلمية وهو 

يف �س������ن ال�سابع������ة ع�رة من عم������ره يف عام   

)389 ه������� /990م( حيث َح�سَب خطَّ عر�س 

ق�سى لل�سم�س  مدينة كاث بر�سد الرتفاع الأ

�سافة لبع�س الدرا�سات النظرية.  بالإ

عمال انقطعت ب�سبب تدهور  ولكن هذه الأ

و�س������اع ال�سيا�سية يف خ������وارزم فرك بلده  الأ

واجت������ه اإىل مدينة الري )بالقرب من طهران 

يف اإي������ران حالياً( حي������ث التقى العامل الفلكي 

اأبو حممود حامد بن اخل�ر اخلجندي )عامل 

فلك������ي وريا�سي من مواليد خ������وارزم وتويف 

ع������ام )1000م( يف مدينة ال������ري عرف من 

خ������الل ذكر علماء الفلك له يف كتبهم( الذي 

ر�ساد الفلكية ولكن هذه  كان يقوم ببع�س الأ

ر�س������اد كان يعريها بع�������س اخللل فطلب  الأ

اخلجن������دي من البريوين اأن ي�ساعده يف ذلك 

فبني الب������ريوين له ال�سبب واأن اخللل كان يف 

لة الفلكية )ال�سد�سية( التي كان ي�ستعملها  الآ

اخلجن������دي يف اأر�ساده ولي�������س يف الطريقة 

واملنهج. 

ال�سكل – 2- )ال�سد�سية (

نبوغ �لبريوين: 

مل ت������دم اإقامة الب������ريوين يف الري طوياًل 

فركه������ا وق�سد دول������ة جرج������ان التي كانت 

حتت حكم �سم�س املعايل قابو�س الذي رحب 

به كث������رياً ونال عن������ده منزلًة عالي������ة مقدراً 

أديباً  مكانته العلمي������ة، وكان قابو�س �ساعراً وا

يح������ب العلم ويقدر اأهل������ه فاألف له البريوين 

�سن������ة )390 ه�������/ 1000م( كتاب������ه ال�سه������ري 

ثار الباقية عن الق������رون اخلالية( )طبع  )الآ

مل������اين �سخاو يف ليبزج  ه������ذا الكتاب العامل الأ

�سن������ة )1878م( ث������م اأعيد طبع������ه مع �روح 
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�سن������ة )1923م( وترجم اإىل 

)1879م(  �سن������ة  نكليزية  الإ

وقد انتهى من ت�سنيفه وهو 

يف �سن ال�سابعة والع�رين. 

وي�سم الكتاب بني دفتيه 

للتقاومي  معمق������ة  درا�س������ة 

عي������اد عن������د  القدمي������ة والأ

خمتل������ف ال�سع������وب وكيفية 

التواريخ  ه������ذه  ا�ستخ������راج 

�سافة  بع�سها من بع�س بالإ

اإىل معلوم������ات تاريخية عن 

�سوريني  البابليني والآ ملوك 

قب������اط  والأ والكلداني������ني 

واليهود  والروم  واليونانيني 

�سالم وهذا  والعرب قبل الإ

ي������دل عل������ى �سع������ة معرفة 

الب������ريوين وعلم������ه وهو يف 

هذه ال�سن املبكرة ن�سبياً. 

التقى البريوين يف بالط قابو�س بال�سيخ 

الرئي�س ابن �سين������ا وتبادل معه جمموعة من 

الر�سائل فاأعجب به ابن �سينا اإعجاًبا �سديًدا 

وا�ستم������رت ر�سائلهما ح������وايل خم�س �سنوات 

يتب������ادلن ال������راأي فيها ح������ول ق�سايا علمية 

وفكرية كثرية، اأوردها ابن �سينا يف موؤلفاته. 

�لعودة �إىل �لوطن :

و�ساع ال�سيا�سية حتى  ما اإن ا�ستقرت الأ

عاد البريوين اإىل وطن������ه خوارزم حيث لقي 

أب������و الريح������ان كل التقدير م������ن اأمري البالد  ا

أب������و العبا�س ماأمون بن ماأم������ون، واأتيحت له  ا

أ العامل  ن يجتمع بكبار العلماء، وبدا الفر�سة لأ

أبو الريحان البريوين يف اإجراء بحوثه  الكبري ا

ودرا�سات������ه الفلكية واجلغرافي������ة، و�رع هو 

وتالمذته يف اإن�ساء مر�سد يف الق�ر امللكي 

لر�سد حركة ال�سم�س والقمر والنجوم. 

ويف حديقة الق�������ر بنى ن�سف كرة من 

أربعة اأمتار تقريًبا  احلجارة والطني قطرها ا
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وو�س������ع عليها خريط������ة العامل كم������ا تخيلها، 

ور�س������م على تلك اخلريط������ة خطوط الطول 

والعر�س، كما ا�ستغل يف ح�ساب حميط الكرة 

ر�سية وو�سع قاعدًة لذلك �ُسميْت )قاعدة  الأ

البريوين(. 

ال�سكل – 3 – )خريطة البريوين (

�لبريوين يف غزنة :

لكن احلياة ل ت�ستق������ر على حال فدوام 

مري عا�سق  احل������ال من املحال، فقد قت������ل الأ

العل������م، وا�ستوىل ال�سلط������ان حممود الغزنوي 

أ�س�������س ال�سلطان حمم������ود الغزن������وي دولة  )ا

اإ�سالمي������ة قوية يف ال�������رق عا�سمتها غزنة 

داب  جعلها مركزاً من اأهم مراكز العلوم والآ

أقام بها نظاماً علمياً  �سالمي وا يف ال�رق الإ

على من������ط املجامع، وقد ا�ستهر بغزواته اإىل 

الهن������د( على البالد �سنة )407 ه�/ 1016م( 

فاأخذ كل الذخائر العلمية التي تَ�ُسُمها مكتبة 

أي�ساً،  الق�ر، كما ا�سطحب مع������ه العلماء ا

أبو الريحان البريوين.  وكان من بينهم ا

أب������و الريحان يف ب������الط ال�سلطان  أقام ا ا

حممود يف غزنة عا�سمة الدولة وكان مقرباً 

منه ورافقه يف جميع رحالته وخا�سة غزواته 

اإىل بالد الهند )غزا ال�سلطان حممود الهند 

)17( مرة خالل )25( �سنة وجنح يف امتالك 

اجل������زء الغربي من البنجاب واتخذ )لهور( 

عا�سمًة ومركزاً لفتوحاته(. 

أقب������ل البريوين يف رحالت������ه الطويلة اإىل  ا

الهند عل������ى البحث والتنقي������ب فتعلم اللغة 

ال�سن�سكريتي������ة ودر�������س العل������وم الهندية من 

فلك وريا�سيات وفل�سفة وغريها اإ�سافة اإىل 

درا�س������ة كتب من تقدمه م������ن العلماء العرب 

وامل�سلمني. 

أبو الريحان بع������د ذلك بكتابه  واأحتفن������ا ا

ال�سهري )حتقيق ما للهند من مقولة معقولة 

أو مرذولة( ويطلق عليه اخت�ساراً  يف العقل ا

ملاين  )كتاب الهند( )طبعه ون�ره امل�ست�رق الأ

)�سخ������او( يف لندن وغوتا ع������ام )1887م( ثم 

ترج������م اإىل اللغ������ة النكليزي������ة يف لندن عام 

)1910م( وطب������ع يف ليبزغ ع������ام )1925م( 

وطبعته دائرة املع������ارف العثمانية يف حيدر 

آباد ع������ام )1957م( وقد انتهى البريوين من  ا

ت�سنيفه بعد وف������اة ال�سلطان حممود، وي�سم 

هذا الكتاب عدة مو�سوعات مثل علم املعادن 

ر�س وجغرافية بالد الهند  وعلم طبق������ات الأ

أنهارها وكل ما  وحدودها وجبالها و�سهولها وا

يتعلق باملناخ والتجارة والعادات والتقاليد.. 

اإلخ. 

الكت������اب  الب������ريوين ه������ذا  كت������ب  لق������د 

بال�سن�سكريتية والعربية. 

أ اأن�سج واأكمل اأدوار حياته العلمية  ثم بدا

يف رعاي������ة ال�سلط������ان م�سع������ود ب������ن حممود 

الغزن������وي وكتب موؤلف������ه اخلال������د )القانون 



اأبو الريحان البريوين وال�سطرلب

�لعــــــدد 539 �آب   3022008

امل�سع������ودي يف الهيئة والنجوم( )هذا الكتاب 

حققته وطبعت������ه دائرة املعارف العثمانية يف 

آباد يف ثالثة اأجزاء عام )1954 ه� /  حيدر ا

أَهدى البريوين موؤلفه هذا  1373 م( ( وق������د ا

أراد  اإىل ال�سلط������ان م�سعود و�سم������اهُ با�سمه وا

ال�سلط������ان مكافاأتِه على عمل������ه فمنحه من 

الف�سة بقدر ما يحمُل الفيل اإل اأن البريوين 

اعت������ذر عن قبوله �ساكراً بحجة عدم حاجته 

للمال واأن عمله خلدمة العلم. 

َن الب������ريوين هذا الكتاب اثني   وقد �َسمَّ

ع�������ر باباً تن������اول فيها مبادئ عل������م الفلك 

موجزاً تاريخ هذا العلم و�رح ب�سكل مف�سل 

تقاومي الأمم و�سهورهم واأعيادهم والتحويل 

فيما بني هذه التقاومي وتناول علم الهند�سة 

وت������ار والأظالل وح�ساب امليل  وا�ستخراج الأ

عظ������م وهو ميل دائرة ال������ربوج عن دائرة  الأ

معدل النهار كما ذك������ر جداول حتدد درجة 

عر�������س البل������دان واأطواله������ا وت�سحيحه������ا 

�سكندرية(  )�سحح طول مدينتي غزن������ة والإ

ف������الك وحركة ال�سم�س فيها  وذكر حركة الأ

�سافة اإىل كروية  واإمكاني������ة ت�سور ذل������ك بالإ

ر�س وال�سم�س والقمر وحادثتي الك�سوف  الأ

واخل�سوف وح�سابهما. 

و�������رح ب�س������كل مف�س������ل روؤي������ة الهالل 

و�روطها وحت������دث عن النج������وم )الكواكب 

الثابتة( واملج������رات )ال�سحابيات( وحركاتها 

وحتدث عن منازل القمر عند العرب والهنود 

ن������واء عند العرب وفن������د يف هذا الكتاب  والأ

آراء بطليمو�س وغريه من العلماء.  ا

وبالفع������ل يعد كتاب القان������ون امل�سعودي 

كتاب������اً �سام������اًل يف علم الفل������ك واحل�سابات 

املتعلقة به. 

كت������ب البريوين بعد ذل������ك كتابني هامني 

أيام ال�سلطان مودود حفيد ال�سلطان حممود  ا

الغزن������وي وخليف������ة ال�سلط������ان م�سعود هما 

وائل �سناعة التنجيم( و)اجلماهر  )التفهيم لأ

يف معرفة اجلواهر(. 

وائ������ل �سناعة  أم������ا كتاب������ه )التفهي������م لأ ا

التنجيم( فقد كتبه �سنة )420 ه�/ 1029م( 

اإىل �سي������دة من خوارزم تدع������ى )ريحانة ابنة 

احل�سني( وهو كت������اب ي�ستحق الوقوف عنده 

فالعن������وان لهذا الكتاب ل يع������رب عن حمتواه 

فبدلً م������ن اأن يتحدث البريوين عن التنجيم 

كما هو متوقع جن������د اأن البريوين يخربنا يف 

أنه كتبه على �سكل �سوؤال  مقدمة هذا الكتاب ا

أ بعلم الهند�س������ة ثم احل�ساب  وج������واب وابتدا

�سارة اإىل معرفة  والعدد ثم هيئة الع������امل والإ

التق������ومي وا�ستعمال ال�سط������رلب ثم اأحكام 

النجوم )التنجيم(. 

أرباع الكتاب  أنه اأعط������ى للعلم ثالثة ا اأي ا

خري وهذا له دللة كبرية  وللتنجي������م الربع الأ

على عدم اقتن������اع البريوين بالتنجيم، ويوؤكد 
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أين������ا هذا ق������ول الب������ريوين يف بداية ف�سل  را

التنجيم من كتابه:

)فقد اآن لنا اأن نذكر املوا�سيع يف �سناعة 

اأحكام النجوم فاإن جل �سوؤال ال�سائل مق�سور 

نها عند اأكرث النا�������س ثمرة العلوم  عليه������ا ولأ

الريا�سي������ة، واإن اعتقادن������ا يف ه������ذه الثمرة 

أقلّهم(.  وهذه ال�سناعة �سبيهاً باعتقاد ا

وكتابه )اجلماه������ر يف معرفة اجلواهر( 

حجار  يبحث يف املعادن والفلزات وخا�سة الأ

الكرمي������ة وذك������ر منها ما يق������ارب اخلم�سني 

�سنفاً مبيناً �سفاتها وخوا�سها، وح�سب الوزن 

النوعي لثمانية ع�������ر عن�راً ومركباً )مثل 

الذه������ب – النحا�س – احلديد – الق�سدير 

– الزئب������ق..( وج������اءت ح�سابات������ه قريبة من 
احل�سابات احلالية واأحياناً مطابقًة لها. 

اأما كتابه )ا�ستيع������اب الوجوه املمكنة يف 

�سنع������ة ال�سطرلب( وال������ذي قمت بدرا�سته 

ن قي������د الطب������ع فيعترب  وحتقيق������ه وه������و الآ

������َدَث فيها البريوين عن  اأهم الكتب التي حَتَ

ال�سط������رلب وكذل������ك يعُد م������ن اأهم الكتب 

الت������ي تناولت �سناعة ال�سطرلب يف الع�ر 

�سالمي قاطبة اإن مل يكن اأهمها.  الإ

لت  ه������م م������ن ب������ني الآ ل������ة الأ  تل������ك الآ

احلقب������ة،  تل������ك  امل�ستخدم������ة يف  الفلكي������ة 

لة  أُطلق عليه ا�سم )الآ همية ال�سطرلب ا ولأ

ال�ريفة(. 

لقد حت������دث البريوين يف ه������ذا الكتاب 

عن الطرق العملي������ة يف ت�سنيع كل جزٍء من 

اأجزاء ال�سطرلب امل�سطح بنوعيه ال�سمايل 

ر�سي������ة  )امل�ستخ������دم يف ن�س������ف الك������رة الأ

ال�سمايل( وال�سطرلب اجلنوبي )امل�ستخدم 

ر�سية اجلنوبي( مو�سحاً  يف ن�سف الكرة الأ

ذلك بالر�سوم اإ�ساف������ًة للح�سابات الريا�سية 

واجل������داول الفلكية الالزم������ة معتمداً بذلك 

على طريقت������ه يف ت�سطيح الكرة )ر�سم الكرة 

ودوائرها على �سط������ح م�ستوي( �سارحاً هذه 

الطريقة ومبيناً مزاياها وفوائدها. 

أبو الريحان البريوين يف كتابه  كما تناول ا

خرى املعروفة  أنواع ال�سط������رلب الأ ا جميع 

يف زمانه كال�سطرلب الزورقي و امل�سطري 

و ال�سليب������ي و اللولب������ي والكروي والر�سدي 

واملبطخ وال�سطرلب الكامل. 

أبو الريحان قد �رح لنا  وبالتايل يك������ون ا

أنواع لال�سط������رلب غري ال�سطرلب  ا ع�رة 

امل�سطح ب�سكليه ال�سمايل واجلنوبي. 

ال�سكل – 4 – )ال�سطرلب الكروي(

كما خ�س�س البريوين يف كتابه هذا باباً 

هاماً جداً لت�سحيح ال�سطرلبات القدمية. 

وقدم البريوين يف اآخر كتابه ثالثة طرق 

لت�سنيع اأجهزة اأخرى وهي :

1 - ح������ق القم������ر )وهو جه������از يبني لنا 

زيادة القمر ونق�سانه وما م�سى من ال�سهر 
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القمري ومو�سع النريين بالتقريب(. 

2 - ال�سفيحة الك�سوفية )ميكن اإ�سافة 

ه������ذه ال�سفيح������ة اإىل �سفائ������ح ال�سطرلب 

أوق������ات الك�سوف ال�سم�سي  وبها تتم معرفة ا

واخل�سوف القمري(. 

آلة يف غاية  هلة )وهي ا آل������ًة لروؤية الأ 3 - ا

همي������ة لتحديد روؤية ه������الل بداية ال�سهر  الأ

اأهمية ذل������ك بالن�سبة  القم������ري ومع������روف 

�سالمية(.  لل�سعائر الدينية الإ

يحت������وي الكت������اب ب������ني دفتي������ه بع�������س 

بي  املالحظ������ات العلمي������ة الهام������ة ج������داً لأ

الريحان البريوين اأذكر منها :

اأكد الب������ريوين اأن النج������وم لي�ست   -

ثابت������ة يف مكانها واإن انتقالتها غري منتظمة 

مع الزمن لذلك ل ي�سح و�سع جداول دائمة 

حداثياته������ا واإمنا يجب ح�س������اب مواقعها  لإ

دائماً. 

كث������رياً م������ا ي�ست�سهد البع�������س باأن   -

ر�سية حول  أقّر بحركة الك������رة الأ الب������ريوين ا

ال�سم�س عند حديثه عن ال�سطرلب الزورقي 

لل�سجزي ولكن هذا مل يحدث واعترب اأن هذه 

أنها �سعبة  امل�سكلة لي�ست م������ن اخت�سا�سه وا

احلل حيث يقول: 

) يعتق������د بع�س النا�س اأن احلركة الكلية 

ر�������س دون الفلك  املرئي������ة ال�رقي������ة هي لالأ

ولعمري ه������ي �سبهة ع�������رة التحليل �سعبة 

املحق لي�س للمعولني على اخلطوط امل�ساحية 

م������ن بع�سه������ا �سيء اأعن������ي به������م املهند�سني 

وعلماء الهيئ������ة على اأن احلركة الكلية �سواء 

ر�������س اأو كانت لل�سم������اء فاإنها يف  كان������ت لالأ

كلتا احلالتني غري قادح������ة يف �سناعتهم بل 

اإن اأمكن نق�س ه������ذا العتقاد وحتليل هذه 

ال�سبهة فذل������ك موك������وُل اإىل الطبيعيني من 

الفال�سفة(. 

أق������ّر هذا الن������وع من  ولك������ن الب������ريوين ا

أن������ه ل فرق اإن  ال�سط������رلب و�رح������ه واأكد ا

أم للفل������ك بالن�سبة  ر�س ا كان������ت احلرك������ة لالأ

ل�سناعة ال�سطرلب. 

داة  ذكر البريوين طريقة ل�سناعة الأ  -

الهند�سية امل�سّماة )املنقلة( وكيفية تق�سيمها 

اإىل )360( درجة و�رح اأهميتها. 

وبالتايل فاإن كتابه هذا )ا�ستيعاب الوجوه 

املمكنة يف �سنع������ة ال�سطرلب( جاء �ساماًل 

كاماًل ويعترب م������ن اأهم املراجع العلمية التي 

أراده البريوين  حتدثت عن ال�سطرلب ولقد ا

اأن يك������ون د�ستوراً يف �سناع������ة ال�سطرلب 

أراد.  وكان له ما ا

تعريف �ل�سطرلب �أو �ل�سطرلب :

وائل  عرف البريوين يف كتابه )التفهيم لأ

�سناعة التنجيم( ال�سطرلب قائاًل:

آة  آلة لليونان ا�سمه ا�سطرلبون اأي مرا هو ا

�سفهاين  النج������وم ولهذا اأخرج له حم������زة الأ
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أنه ب�سارة ب������اب )اأي مدرك  م������ن الفار�سي������ة ا

النجوم(. 

ثرية احلديثة  ولكن تدل املكت�سف������ات الأ

عل������ى اأن البابلي������ني برع������وا كث������رياً يف علم 

الفل������ك وكانت لهم ج������داول للر�سد الفلكي 

ح������داث الفلكي������ة يومياً من  تُ������َدَوُن فيها الأ

قب������ل اخت�سا�سيني يف هذا املجال وكثري من 

أُعيَد اأ�سلها للبابليني،  النظريات واملكت�سفات ا

لذل������ك اأرى اأن ال�سط������رلب ذو اأ�سل بابلي 

اأخذه اليونان عنهم. 

ق�س���ام  �لأ م���ن  �ل�سط���رلب  ويتاأل���ف 

�لتالية:

1 – �لكر�سي :

عب������ارة عن زيادة يف اأعل������ى ال�سطرلب 

مرك������ب عليه العالقة واحللق������ة التي يحمل 

أثناء ال�ستخدام.  منها ال�سطرلب ا

وقد تفنُ ال�سّناع بزرك�سته وعادة ينق�س 

أية كتابات  أو ا عليه ا�سم �سان������ع ال�سطرلب ا

اأخرى. 

2 – �أم �ل�سطرلب :

وه������ي عبارة عن قر�س حمف������ور ب�سورة 

دائرية تو�سع فيها ال�سفائح و ال�سبكة ويكون 

عمقها متنا�سباً مع عدد هذه ال�سفائح املتعلق 

بالعرو�س اجلغرافية التي �سمم ال�سطرلب 

أربعة.  قل ا لها وعددها على الأ

3 – �لطوق :

وهو حلقة حتيط باأم ال�سطرلب و يبلغ 

أو اأكرث اإذا كانت  عر�سه������ا ع�رة مليم������رات ا

مق�سمة اإىل عدة دوائر والبريوين يجعل فيها 

ثالثة دوائر :

وىل مق�سم������ة اإىل )360(  - الدائ������رة الأ

درجة ابتداء من اجلنوب اإىل ال�رق. 

- الدائرة الثانية وتك������ون داخل الدائرة 

أربع اأق�سام مت�ساوية وكل  وىل وتق�س������م اإىل ا الأ

ربع يق�سم اإىل ثالث������ة اأق�سام لكل ق�سم )30( 

ق�سام للربوج الثني  درجة وتخ�س�س هذه الأ

ع�������ر وت�سمى ابتداء من جه������ة ال�رق بربج 

احلمل باجتاه ال�سمال. 

- الدائرة الثالثة وتك������ون داخل الدائرة 

الثانية وتق�سم باأ�سابع الظل. 

4 – �لقطب :

هو ثق������ب يف مركز ال�سطرلب مير فيه 

حمور لتثبيت �سفائح ال�سطرلب و�سبكته و 

الع�سادة وفيه يكون موقع جنم القطب. 

5 – �لفل�س :

هو حمور يركب يف القطب وتركب عليه 

�سفائ������ح ال�سط������رلب و�سبكت������ه و الع�سادة 

وي�سمح لها بال������دوران بحرية لت�سهيل العمل 

بال�سطرلب. 

6 – �لفر�س :

ج������زاء ال�سط������رلب  وي�س������كل القف������ل لأ

املتحركة. 
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ال�سكل – 5 – )اأق�سام ال�سطرلب (

7 – �ل�سفائح :

تخ�س�������س كل �سفيح������ة خل������ط عر�سٍ 

معني وتر�سم عليه������ا اأجزاء من دوائر تدعى 

ف������ق لذلك  تب������داأ مبقنطرة الأ املقنط������رات 

العر�س الذي �سنع������ت له ال�سفيحة وكذلك 

تر�سم عليها اأجزاًء اأخرى من دوائر متعامدة 

مع املقنطرات تدع������ى ال�سموت تلتقي هذه 

الدوائر يف نقطة تدعى ال�سمت. 

ودوائر ال�سموت ودوائر املقنطرات حتدد 

اإحداثي������ات اأي جرم �سماوي ي������راد معرفته 

وهي عبارة عن منظومة اإحداثيات م�ساحية 

باملعنى احلديث للكلمة. 

�سافة لذلك تر�سم ال�ساعات الزمانية  بالإ

)امل�ستقيمة واملعوجة( ملعرفة التوقيت. 

أي�ساً ثالثة دوائر  وتر�سم على ال�سفيحة ا

متمركزة حول قطب ال�سطرلب اخلارجية 

منها والت������ي توؤلف حميط ال�سفيحة وت�سمى 

مدار اجلدي والو�سطى وت�سمى مدار احلمل 

أو خ������ط ال�ستواء( والداخلية وت�سمى مدار  )ا

ال�رطان هذا بالن�سبة لال�سطرلب ال�سمايل 

مور معكو�سة بالن�سبة لال�سطرلب  وت�سبح الأ

اجلنوبي. 

متعامدان  بخط������ان  ال�سفيحة  وتق�س������م 

�سم������ايل جنوبي و�رقي غرب������ي واجلزء من 

اخل������ط من اجلن������وب اإىل املركز يدعى خط 

ن�سف النهار ومن املرك������ز اإىل ال�سمال خط 

ر�س وخط ال�رق من املركز اإىل جهة  وتد الأ

امل�رق وخ������ط املغرب من املرك������ز اإىل جهة 

املغرب. 

ال�سكل – 6 – )�سفيحة ال�سطرلب(

8 – �ل�سبكة �أو �لعنكبوت :

وترك������ب ف������وق ال�سفائ������ح عل������ى وج������ه 

ال�سطرلب �سبكة تدور بحرية حول املحور 

وحافته������ا تالزم احلاف������ة الداخلية للحجرة 

وتك������ون خمرم������ة و به������ا نت������وءات وتزيينات 

أو العنكبوت وال�سم الثاين  وت�سمى ال�سبك������ة ا

هو الغالب. 

وكل واحد من ه������ذه النتوءات يدل على 

أو الكوكب  جن������ٍم معني ويدعى م������رُي النجم ا

)كانت النج������وم ت�سمى بالكواك������ب( حيث مل 

قدمني بني الكواكب والنجوم وعدد  يفرق الأ

ه������ذه املريات بح������دود الع�ري������ن مرياً على 

قل ت�سري اإىل اأملع جنوم ال�سماء.  الأ

ويوجد يف الق�س������م العلوي من العنكبوت 

دائرة ت�سم������ى دائرة الربوج وه������ي جزءٌ منه 

ومق�سمة اإىل اثني ع�ر ق�سماً وكل ق�سم ميثل 

براج املعروفة واحلافة ال�سفلية  برجاً من الأ

لهذه الدائرة متا�س دائرة ال�رطان دائماً. 

ويف اأعلى العنكب������وت يوجد نتوء متميز 

يدعى م������ري العنكبوت وه������و مبثابة موؤ�ر 

أثناء دورانه.  للعنكبوت ا
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9 – ظهر �ل�سطرلب :

أق�سام ويف كل ربع تر�سم  أربعة ا يق�سم اإىل ا

أ�سكالً حمددة تقوم بعمل معني.  فيه ا

واملحي������ط اخلارجي تر�س������م عليه دائرة 

أرباع ويق�سم كل  تك������ون منق�سمة بدورها اإىل ا

ربع اإىل )90( درجة. 

ي�ر العلوي يق�سم ب�سبكة  ول الأ فالربع الأ

فقية وال�ساقولية  متعامدة من اخلط������وط الأ

وعدده������ا )60( خطاً وهي خم�س�سة لقيا�س 

جيوب وجيوب متام الزوايا املختلفة. 

والربع العلوي الأمين فاإما اأن تر�سم عليه 

أو ير�سم عليه منحنيات  منحنيات ال�ساعات ا

وىل منحني������ات اجت������اه القبلة  باجتاه������ني الأ

والثاني������ة منحنيات لرتف������اع ال�سم�س وذلك 

لعدة عرو�س جغرافية يتم ذكرها. 

أما الق�سم الأمين ال�سفلي يحتوي ر�سماً  ا

فقي وال�ساقويل كٌل  مربعاً مق�سم �سلع������اه الأ

منهما اإىل )12( اأو )60( ق�سماً وهي مقادير 

اأ�سابع الظل. 

ي�ر ال�سفلي فم�سابه للن�سف  والق�سم الأ

الأمين ولكنه خم�س�س لقيا�س اأ�سابع الظل 

املعكو�س. 

10 – �لع�سادة �ملحرفة :

وهي ت�سبه امل�سط������رة وتو�سع على ظهر 

ال�سطرلب وله������ا �سظيتان تركب������ان ب�سكل 

عم������ودي عليها ويف كل �سظية ثقب ت�ستخدم 

ماكن املراد قيا�س  أو الأ للت�سديد على النجوم ا

ارتفاعها. 

��ستعمالت �ل�سطرلب :

لة الوحيدة ال�سغرية  ال�سط������رلب هو الآ

احلج������م وال�سهلة احلمل وحت������ُل بوا�سطتها 

مئات امل�سائل الهند�سية والفلكية وامل�ساحية 

وذلك م������ن دون ورقة وم������ن دون قلم، فعلى 

�سبي������ل املث������ال ل احل�������ر نذكر م������ن هذه 

امل�سائل:

- قيا�������س الرتفاعات )مب������اين – جبال 

– اأعمدة – جنوم – كواكب(. 
�سياء املتعذر الو�سول  أبع������اد الأ - قيا�س ا

اإليها. 

بار.  - قيا�س اأعماق الآ

- قيا�س الزمن. 

- حتديد اأوقات ال�سالة. 

- حتدي������د اجت������اه القبل������ة )مدينة مكة 

املكرمة(. 

- ح�س������اب ال������ربوج وما يتعل������ق بها من 

م�سائل. 

- ح�ساب������ات الزوايا وما يتعلق بذلك من 

)جب – جتب – ظل. .....( 

- حتديد مواقع النجوم يف ال�سماء على 

مدار العام وحتديد اأوقات �روق وغروب كل 

منها وحتديد ما ميكن م�ساهدته منها. 

داة  هذا غي�س من في�س ملا ميكن لهذه الأ
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ال�سغرية اأن توؤدي������ه ولقد ذكر عبد الرحمن 

ال�س������ويف يف كتاب������ه )العم������ل بال�سطرلب( 

أل������ة ي�ستطيع ال�سطرلب  حوايل )400( م�سا

حلها. 

وبالفعل مو�س������وع ا�ستخدام ال�سطرلب 

ملام ببع�س  بحاجة اإىل بحث خا�س م�ستقل لالإ

جوانبه. 

�لبريوين عاملًا مو�سوعيًا :

واحلقيق������ة مل ي������رك الب������ريوين باباً من 

أبواب املعرفة اإل وطرق������ه واأبدع فيه لذلك  ا

و�سفه اأحد امل�ست�رقني بقوله )كان البريوين 

مو�سوعًة مت�سي على قدمني( لقد فاق علماء 

ع�ره وعال عليه������م وبف�سل نتاجه تقدمت 

العلوم ومنت وات�سع اأفق التفكري. 

آث������اراً خالدة يف  وقد خل������ف الب������ريوين ا

العل������وم الفلكي������ة واجلغرافي������ة وميكاني������كا 

جنا�س  ال�سوائل وتوازنها والتاريخ الطبيعي لالأ

الب�رية وعلم املع������ادن والفل�سفة والت�سوف 

أديباً و�ساعراً  ديان وكان موؤرخاً ولغوياً وا والأ

خري م������ن حياته بعلم  واهت������م يف اجل������زء الأ

دوية وتاريخه واألف فيه كتاباً هاماً بعنوان  الأ

)ال�سيدنة يف الطب(. 

واأهم ما ميّز البريوين يف اأعماله اتباعه 

للمنهج العلمي يف البحث والكتابة فقد دقق 

ولني ويف اأر�سادهم َفَقِبَل ما كان  يف علوم الأ

�سحيحاً ورف�س م������ا كان خاطئاً منها مبيناً 

ال�سب������ب باحلجة واملنط������ق والربهان وابتعد 

يف ذل������ك عن التع�سب لع������امل دون اآخر وكان 

هدف������ه الوحيد ه������و الو�س������ول اإىل احلقيقة 

وهام  عن طريق العقل واملنطق بعيداً عن الأ

واخلرافات. 

وجند يف موؤلفاته �سواهد كثرية على ذلك 

ففي ر�سالت������ه )اإفراد املقال يف اأمر الظالل( 

يقول:

ب������ي احل�سن ثاب������ت بن قرة  وق������د وقع لأ

يف م�سائل������ه امل�سوق������ة �سه������و ه������و قول������ه اإن 

ال�سوء الداخ������ل يف الثقب اإىل البيوت يكون 

ا�سطواني������اً ولهذا تقطع������ه احليطان بقطوع 

ناق�س������ة كاأن ال�سطوانة تخت�س بهذا القطع 

دون املخروط، ولي�������س يكون ال�سعاع املذكور 

ا�سطواين ال�سكل واإمنا يكون خمروطياً.

طبعاً ل ميكن يف هذه ال�سفحات القليلة 

ا�ستعرا�س جميع اأعمال اأبي الريحان البريوين 

أو تزيد.  فقد قاربت )180( عنواناً ا

كان������ت اخلوارزمي������ة هي لغ������ة البريوين 

�سلية لكنه اأحّب اللغتني العربية والفار�سية  الأ

تقان الكامل.  فاأقبل على درا�ستهما اإىل حد الإ

كم������ا در�������س اللغ������ات اليوناني������ة وال�ريانية 

والعربي������ة و ال�سن�سكريتي������ة ومكنه ذلك من 

ترجمة الكثري من الكتب واملقالت. 

 خامتة :

اإنه رجل طلب العلم من املهد اإىل اللحد، 
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دباء  وهذا ياقوت احلموي يروي يف معجم لالأ

عن القا�سي يعق������وب البغدادي النحوي عن 

أبو احل�سن علّي بن عي�سى قال:    الفقيه ا

يحان البريوين وهو  أب������ي الرِّ  دخلُت على ا

�ْرََج نََف�ُسه، و�ساق به  يج������ود بنَْف�سه، قد َح������

�سدُره. فقال يل وهو يف تلك احلال:     ذكرَت 

م )وهي  ات من ِقَبل الأ يل يوًما ِح�َساب اجَلدَّ

  ، أُُنْ�ِسيتُ������ه فاأعده عليَّ م�ساألة �رعي������ة( وقد ا

فقلت ل������ه اإ�سفاًقا علي������ه: اأيف هذه احلالة؟   

أنا عامل بهذه  ع الدني������ا وا أُودِّ   فقال: ي������ا هذا ا

أنا  أَُخليْها وا أل������ة األ يكون خرًيا م������ن اأن ا امل�سا

جاهل بها؟ فاأعدُت عليه ذلك وَحِفَظه.     

وخرجُت من عنده ف�سمعُت ال�راخ عليه 

أنا يف الطريق.  وا

وهك������ذا طويت �سفحة م�رقة من تاريخ 

أريجه������ا عابقاً على  العل������م والعلماء �سيظل ا

مدى الع�سور.

الب���ريوين –ا�ستيعاب الوجوه املمكنة يف �سنع���ة ال�سطرلب –قيد الطبع- حتقيق املهند�ض حممد   -1
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أُثري  ذك������ُر ال�ساعر ال�سّياب يث������ريُ الكثري من ق�سايا ال�سع������ر احلديث وما ا

طه������ا لرحَل بعيداً يف حركة ال�سعر العربي  حول������ه، وذكره يبعُث الذاكرة وين�سِّ

أبرز واأهم �سعرائها.  احلدي������ث التي تُوِّجت بق�سيدة التفعيلة وال�سي������اب اأحد ا

حمل لواءها بوعي و�سار بها بثقة وقدمها ق�سيدة حتفل مبا هو جديد وجاد 

لفي �سنة.   آفاق العامل ال�سعري العربي الذي متتد جذوره لأ ومبدع يف ا

»حمّطات �أ�رسّية �إن�سانية«

عر سعر سعر �ل�سّياب سيف �سيف �

كاتب و�ساعر �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

❁
حممود �حممود �أ�سد�سد
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 ال�سّي������اب عالمة ب������ارزة يف زمن التعتيم 

والهرطقات ال�سعرية التي ت�سن عن الذائفة 

العربي������ة لغًة وفن������اً وم�سمون������اً.. فقد قّدم 

ق�سيدته وهو بكامل وعي������ه الفني لتجربته 

خر  مه������ا جتربة نا�سجة احتف������ى بها الآ وقدَّ

درا�سة ونقداً وكان������ت جتربته �سمة النتقال 

م������ن ع�ر التقلي������د واملح������اكاة املطلقة اإىل 

آلية الق�سي������دة العربية  ع�������ر التوث������ب يف ا

وكانت حوامل ق�سيدته ثقافًة عربيًة وغربيًة 

واإح�سا�ساً �سفافاً بقدرات اللغة على مالم�سة 

املو�س������وع. ال�سّي������اب مل يقدم تنظ������رياً ومل يلُه 

بداع اخلا�س  به، ب������ل التفت اإىل مي������دان الإ

خرين يبحثون وينظ������رون. التفت  وت������رك الآ

باإخال�������س اإىل ق�سيدته وجتربت������ه التي ما 

زال������ت تدعو للدرا�س������ة النقدية التي حتتفي 

بالن�������س ل بال�سخ�������س وانتمائ������ه ومكانته. 

لتجربة ال�سياب دور يف اإيقاظ عمود ال�سعر 

م������ن �سبات������ه، وله������ا دوٌر يف حتريك اجلمود 

الفكري الذي ا�ست�سل������م للموجود واملاألوف، 

وتخ������ّوف م������ن اجلدي������د املتفت������ح. وجتربة 

ال�سّياب نال������ت حظوتها من الدرا�سة والنقد 

ولكنها درا�سات مالت وانحازت اإىل اجلانب 

الفني على ح�ساب اجلانب امل�سموين والذي 

ي�ستّح������ق الكثري من الوقفات مع اإقراري باأن 

جتربة ال�سّي������اب ال�سعرية يلتحم فيها ال�سكل 

بامل�سم������ون وهي جتربة ت������وازن بني ال�سكل 

�سطورة  �ساليب ويوّظ������ف الأ الذي ين������وع بالأ

والرمز والنجوى وال�������رد الق�س�سي، وبني 

ن�سان  م�سامني تقرب حلّد بعيد من هموم الإ

أية بقعة وزمان.  فتتعاطف معه وتنا�ره يف ا

وه������ذا التعا�سد بني ال�س������كل الفني النا�سج 

الواعي، وبني امل�سامني النبيلة اأحد املفاتيح 

�سا�سية يف و�سول ال�سياب اإىل القلوب. الأ

فال�سي������اب �ساعٌر حٌق يف كل ما قاله وقد 

جتاوز الرومان�سية والواقعي������ة باأنواعها اإىل 

أ�سميه ال�سعر فح�سب. ل������ك اأن ت�سنفه،  م������ا ا

ولكن������ه مل ي�سنف نف�سه لك اأن تكت�سف اأغواَر 

�سع������ره املتنوعة ولكن لي�س عليه اأن يفتح لك 

ب������واب واملداخل. فهو �ساعر  كل النوافذ والأ

حتتفي به الفطرة والتجربة املريرة والواقع 

املوؤثر كما يحتفي باإح�سا�سه و�سعره.

ن�سانية  بحثي ل������ن يتناول كل اجلوانب الإ

�رية  التي عرب عنها بل يتن������اول عالقاته الأ

مها غري م������ّرة وباأ�سكال  حتدي������داً والت������ي قدَّ

ن�س������اين الذي ينا�ر  خمتلف������ة. فال�ساعر الإ

ح������رار يف العامل  الكادح������ني واملنا�سل������ني والأ

وىل اأن يكون على  وبح�������س نبيل واحد من الأ

أف������راد اأ�رته،  الت�س������اق وثيق وحمي������م مع ا

والداعي لذلك اإح�سا�س������ه ال�سعري ومر�سه 

اللع������ني الذي لحقه ولزمه يف حياته اإىل اأن 

ف������ارق احلياة ويف هذه احلياة الق�سرية التي 

اأم�ساه������ا قال الكثري وخا�������س عدة جتارب 
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أن������ه كان يبحث عن  �سيا�سي������ة خمتلفة، يبدو ا

أخ������رياً يف ذاته املبدعة  �س������يء مفقود وجده ا

فح�سب.. راهق �سيا�سي������اً دون تعمق، انتمى 

خ������ر وللبحث عن حقيق������ة �ساّلة  لتفّه������م الآ

أنه وجدها وع������رب عنها يف ق�سائده  يقين������ي ا

التي مل تن�ر.

�رية  بدا اإح�سا�س ال�ساع������ر بالعالقة الأ

الت������ي تتعر�������س للته������دمي وال�سع������ف من������ذ 

أبوه. فيقول يف ق�سيدته  توفي������ت اأمه وتزوج ا

)خيالك(

ق���رب���ني خ���ي���اُل���ِك م���ن �أه����ل����َي �لأ

ي���ع���ق���ُل ل  ك��������ان  و�إن   ، �أب�������������رُّ

�لن�ساُء دتني  جرَّ ق��د  منُه  �أب��ي 

��ل و�أم������ي ط���و�ه���ا �ل������ردى �مل��ع��جِّ

�إل ر���س��اِك �ل���ده���ِر  وم����ايل م���ن 

ف��رح��م��اِك ف��ال��ده��ُر ل ي��ع��ِدُل

أمل وح������ب وح�رة و�رخة  ه������ذه �رخة ا

رف�������س تخبِّئ الكثري وتوحي مبا �سوف يقول 

أيامه: من بعد.. وهو القائل يف اآخر ا

اأهك������ذا ال�سنون تذه������ب/ اأهكذا احلياة 

أنن������ي اأذوب.. اأتعب/ اأموت  تن�سب/ اأح�سُّ ا

كال�سجر/. هذا احل������زن امل�ستعر يومي اإلينا 

مب������ا تقا�سيه نف�������س ال�ساع������ر املعذبة والتي 

تك������وى باآلم املر�س والغرب������ة عن القرية يف 

املدين������ة والقرية عن ع�������ره وما يحويه من 

�راعات وح������روب ودمار.. ه������ذه مناخات 

وحالت تتالءم مع نف�ٍس �ساعريٍة، وروح ترّف 

كع�سفور يف ليلة �ستائية.

�لقريُة �لظلماُء خاوية �ملعابر و�لدروب

�سد�ء فيها مثل �أيام �خلريف تتجاوب �لأ

جوفاء.. يف بطٍء تذوب،

و��ستيق���ظ �ملوت���ى.. هن���اك عل���ى �لت���الِل، على 

�لتالِل

�إىل  وين�ست���ون  �حلق���ول،  يف  ُتْع���ِوُل  �لري���ُح 
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�حلفيف

يتطلعون �إىل �لهالل

يف �آخر �لليل �لثقيل.. ويرجعون �إىل �لقبور

يت�ساءلون متى �لن�سور؟؟

ن تقرع يف �ملدينة �ساعة �لربج �لوحيد و�لآ

لكنني يف �لقرية �لظلماء.. يف �لغاب �لبعيد. 

)يف �لقرية �لظلماء( ديو�ن �أزهار و�أ�ساطري.

يام، ويك�سف  هذا ملمح ميهد لقادمات الأ

قدرة ال�سّي������اب على ك�سف املفارقات واإعادة 

�سياغتها بلغ������ة معجمية اأح�س������ن اختيارها 

اإح�سا�������س بتهاوي  ل������دى ال�ساعر  وتوظيفها 

�ر عن  العالقات، وانف�سا�������س املجتمع والأ

هل،  بع�سه������ا وتثاوؤب اجلدران التي حوت الأ

يف ق�سي������دة )دار جدي، من دي������وان )اأزهار 

أ�ساط������ري( ت������ربز �سفافية الروؤي������ا والروؤية،  وا

وتتالحم الذات املكتوبة باحلزن الع�سي مع 

حالم: خر الوادع لالأ الآ

مطفاأٌة هي �لنو�فُذ �لكثار

ٌد وبْيُتُه �نتظار.. وباب جّدي ُمو�سّ

و�أطرق �لباَب، فمن يجيُب، يفتُح؟

جتيبني �لطفولة، �ل�سباُب منذ �سار،

جتيبني �جلر�ُر جفَّ ماوؤها، فلي�س تن�سُح:

ث������م يتاب������ع يف ق�سيدت������ه �������رد ذكرياته 

املعجونة بدمع احل�رة:

طفولتي، �سباَي، �أين.. �أين كلُّ ذ�ك؟

�أين حياُة ل يحدُّ من طريقها �لطويِل �سوْر..

َ عن بّو�بٍة كاأعني �ل�سّباك ك�رشَّ

تف�سي �إىل �لقبور؟

و�لكون باحلياة ينب�س: �ملياه و�ل�سخور

ُة �لغباِر و�لنمال و�حلديد.. وذرَّ

�إىل �أن يقول:

)فهكذ� �ل�سيوخ منذ يولدوَن 

بي�س و�لُع�سيَّ و�لذقون(.. �ل�سعَر �لأ

وىل  فالزمان لدى ال�سياب يبدو للوهلة الأ

جام������داً ل ح������راك فيه ولكن������ه يجعله ميور 

�سئلة.. بالنفعالت والأ

لل�سّياب ذائق������ة وعد�سة تلتقيان بالقدرة 

عل������ى اإم�ساك ما يعتلجه م������ن هموم، ولكنه 

ي�سفي عليها من رونق لغته و�سفاء �ساعريته، 

فغربته النف�سية اأّججت �سعري احل�رة ولكنها 

�رة اإىل ما  و�سّعت م�ساحة التعبري لتتجاوز الأ

أو�سع واأرحب يف ق�سيدته )لأين غريب(  هو ا

أ�ساطري( �س195 تربز  أزه������ار وا من ديوانه )ا

ح�سا�س بالقلق ورف�س الواقع: حمى الإ

ين غريْب لأ

نَّ �لعر�ق �حلبيْب لأ

بعيد، و�أين هنا يف ��ستياق

�إليه، �إليها.. �أنادي: عر�ْق..

فريجع يل من ند�ئي نحيٌب

تفّجَر عنه �ل�سدى

�أح�سُّ باأين عرْبُت �ملدى

�إىل عامٍل من ردى ل يجيُب 

ند�ئي،..
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ه������ذه اإرها�ساٌت تنبئ ع������ن اآلم ج�سدية 

�س������وف تالزمه وتالحق������ه اأكرث م������ن مراكز 

املخابرات وال�رطة وعيونهم. فهذا ال�سّياب 

ال������ذي ط������ارده املر�س وحمله م������ن دولة اإىل 

اأخرى ومن م�سف������ى اإىل م�سفى يقّدم لل�سعر 

العرب������ي ق�سائد م�ستحم������ة باآلمه وو�ساياه 

ومعانات������ه يق������دم ق�سائ������د اأح�رها الوجد 

ولد  �رة والزوجة والأ مل معاً ف�س������ورة الأ والأ

ال�سغ������ار �سورة ماأ�ساوي������ة حتفر يف ال�سدر 

�سيئاً من اأوجاعه، فيقول يف اآخر مقطع من 

ق�سيدة الو�سية من الديوان املذكور �س217 

وقد كتبها من بريوت وهو يعالج..

�إقبال يا زوجتي �حلبيبْة

ل تعذليني و�ملنايا بيدي

ِد، ُت، لو جنوُت، باملخلِّ ول�سْ

كوين لغيالَن ر�سًى وطيبة..

كوين له �أبًا و�أّمًا و�رحمي نحيبه

وعّلميِه �أن ُيذيَل �لقلَب لليتيم و�لفقري

وعّلميه..

ل������ك اأن تتوقف عن������د الق�سي������دة لرى 

عنف������وان ال�ساعر كي������ف ين�سوي حتت حكم 

امل������وت وق�سوت������ه ولك������ن لغته تبق������ى م�سعًة 

بال������دفء وال�سعور الذي يفي�س علينا �سدقاً 

ينب�س باحلياة ال������ذي جعله يقرب من روح 

اأمه وج�سدها فيت�سورها تناديه ويلبي النداء 

املنبعث من القرب وذل������ك يف ق�سيدته )نداء 

قن������ان( تتن�سط  املوت( م������ن ديوان )منزل الأ

أل������ق ال�سورة التي ميتزج  خميلة ال�ساعر وتتا

مل وال������راب بالنار والوم�س  نني بالأ فيه������ا الأ

وكاأنه يج�سد �راع الع������امل من خالل �سوت 

جداد: �س236 اأمه وابنه و�سوت الأ

ون �أعناقهم من �ألوف �لقبوِر ي�سيحون بي: ميدُّ

�أن تعاْل،

ند�ء ي�سقُّ �لعروق، يهزُّ �مل�سا�س، يبعرث قلبي رماد�

َعٌل يف �لظالْل )�أ�سيٌل هنا ُم�سْ

تعاَل ��سْتعْل فيه حتى �لزو�ل(

ّولوَن �رش�ٌب على حدِّ جفني تهادى. جدودي و�آبائي �لأ

وبي جذوٌة من حريق �حلياة تريد �ملحال

وغيالن يدعو )�أبي �رْش، فاإين على �لدرب ما�ٍس �أريد 

�ل�سباح..(

ي فرْبُد �لردى يف  ي )بنيَّ �ْحت�سنِّ وتدعو من �لقرِب �أمِّ

عروقي

ئ عظامي مبا ك�سوُت ذر�عيك و�ل�سدَر، و�حِم  فدفِّ

�جلر�ْح..

اإىل اأن يقول:

فيا قرَبها �فَتْح ذر�عيَك..

ٍة، دون �آه.. ٍت بال �سجَّ �إين لآ

هذه الوقف������ات ل يتفرد به������ا اإل �ساعٌر 

اأحاط������ت به جتربة ال�سع������ر واأحاط باأدواتها 

واأ�سيف اإليها �سدق التجربة واملعاناة. ومن 

املواق������ف املحزنة التي تبع������ث ال�سفقة حيناً 

عج������اب اأمام ن�ّس فني خمت������زل برباعٍة  والإ
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ومعرٍب بال�سورة وال�رد واحلوار: يف ق�سيدة 

)اأ�سمعه يبكي( من الديوان املذكور: �س287

�أ�سَمُعُه يبكي، يناديني

يف ليلَي �مل�ستوحد �لقار�س،

يدعو: )�أبي كيَف تخّليني

وحدي بال حار�س؟(.

غيالن، مل �أهجْرك عن ق�سِد

�لد�ُء، يا غيالُن، �أق�ساين.

بكي، مثلما �أنَت تبكي يف �لدجى وحدي �إين لأ

وي�ستثري �لليُل �أحز�ين..

هاج�س املوت وق�س������وة املر�س هاج�سان 

مهمان يف جتربة ال�سّي������اب وقد اأوحت اإليه 

بالكث������ري من املعاين واملواقف التي تربز مدى 

�رت������ه التي حت������رق وتتوجع لوجعه  حّب������ه لأ

وفراق������ه، وي�ستد تعلّقه بزوجت������ه فيخاطبها 

با�سمها وبق�سيدة مل يوؤرخها كعادته وهي من 

اآخر ق�سائده )اإقبال والليل( �س716

يا ليل �أين هو �لعر�ق؟

ُة؟ �أين �أطفايل؟ وزوجتي و�لرفاق؟ حبَّ �أين �لأ

بي يف �لليل نظره يا �أمَّ غيالن �حلبيبة �سوِّ

نحو �خلليج، ت�سوريني �أقطع �لظلماَء وحدي

لولِك ما رمُت �حلياة، ول حنْنُت �إىل �لديار

ْحُتها ب�سنا �لنهار َدَف �حلياة، َم�سَ ْبِت يل �سُ حبَّ

مل يك������ن ال�سّياب مبقدوره اإخفاء م�ساعره 

أمله، فكان ال�سعر �سفريه ووزيراً  وكتم حزنه وا

مفو�ساً للتعبري ب�س������دٍق واأمانًة، هذا الواقع 

اأجنب جمل������ًة فيها مكنوٌن من احلزن، وفيها 

امتداٌد زم������اين ومكاين حلزن������ه واأمله ويبدو 

ك مبعجمه  أ�سعاره التي متدُّ جلي������اً يف معظم ا

اخلا�س:

يف ق�سيدة )غريب عل������ى اخلليج( التي 

أن�سودة املطر(  ج������اءت يف افتتاحية دي������وان )ا

�س321

ما زلُت �أ�رشُب، ُمرِتَب �لقدمني �أ�سعَث، يف �لدروب

جنبية، حتت �ل�سمو�س �لأ

�ل يدً� ندّيه طمار، �أب�سط بال�سوؤ ُمَتخافق �لأ

�سفر�َء من ذلٍّ وُحّمى، ذلٍّ �سّحاٍذ غريِب..

ة، جنبيَّ بني �لعيون �لأ

بني �حتقاٍر، و�نتهاٍر، و�زدر�ٍر.. �أو )خطّية(

و�ملوت �أهون من )خطّية(

جنبية.. �سفاق تع�رشه �لعيون �لأ من ذلك �لإ

يا ريُح، يا �إبْرً� تخيُط يل �ل�رش�َع متى �أعوُد

�إىل �لعر�ق؟ متى �أعوُد؟

أمل، مل يخنُْه الفنُّ  ويختم ق�سيدته بح�رة وا

يف التعبري ع������ن هذا اجلانب املاأ�ساوي الذي 

يالم�ُس وجداننا الراهن والغافل:

و�ح�رشتاُه.. فلن �أعوَد �إىل �لعر�ِق!

وهل يعوُد؟

َخُر �لنقوُد من كاَن ُتْعوُزُه �لنقود؟ وكيَف ُتدَّ

و�أتَت تاأكُل �إْذ جتوع؟ و�أنت تنفق ما يجوُد

به �لكر�م، على �لطعام، لبكنيَّ على �لعر�ق
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فما لديك �سوى �لدموع

و�سوى �نتظارك، دون جدوى، للريح وللقلوِع!

احل������زن واحل�������رة عام������ال نهو�������سٍ يف 

جترب������ة ال�سّياب وموّل������داِن حلم������ى ال�سعر 

الدافق الذي يالم�س م�سامات وجدانك. يف 

طف������اء النار التي  ق�سائ������د ال�سّياب حتتاج لإ

توؤججها نف�سه املتاأمل������ة التي �ُسّورت بجدران 

وجاع. فهذه لوحة  مال والأ ح������زان والآ من الأ

أبوية موؤثرة وتلك اأجواءٌ �سعرية ا�ستمّدها من  ا

�سطورة  عامل قريت������ه ونهرها )بويب( وهذه الأ

حت�ر بجالء: �س324

)بابا.. بابا..( 

، كاملطِر �لَع�سرِي، ين�ساُب �سوُتك يف �لظالِم �إيلَّ

عا�ِس و�أنَت ترقد يف �ل�رشير ين�ساُب من َخَلِل �لنُّ

من �أيِّ روؤيا جاَء؟ �أيِّ �سماوٍة؟ �أيِّ �نطالِق؟

.. و�أظلُّ �أ�سبح يف ر�سا�ِس منه، �أ�سبح يف عبرْي..

فكاأن �أوديَة �لعر�ِق

فتحْت نو�فَذ من روؤ�َك على �سهادي: كلُّ و�ٍد

ز�هَر و�لثماَر كاأنَّ روحي وهَبْتُه ع�ستاُر �لأ

ُة حنطٍة و�سد�َك ماُء يف ترَبِة �لظلماِء حبَّ

�أعلْنِت بعثي يا �سماُء.

هذ� خلودي يف �حلياِة تكنُّ معناُه �لدماُء..

..بابا.. كاأنَّ يَد �مل�سيِح

فيها، كاأّن جماجَم �ملوتى تربعُم يف �ل�رشيِح

متوُز بكلِّ �سنبلٍة تعابث كلَّ ريِح..

لل�سّياب عامله ال�سعري املكتنز بالفّن من 

دفق������ة �سعورية تطول وتق�������ر ح�سب حالته 

خال�س  �سطورة اإىل الإ اإىل توظيف املعرفة والأ

يف مالم�س������ة احلالة ال�سعري������ة التي تهيمن 

عليه ولكن فنّية التعب������ري واملعاجلة ترّو�سها 

بق������ى ولذلك ترى ق�سائده  جمل والأ نحو الأ

أو  تعي�������س معنا، ول متوُت مب������وت منا�سبتها ا

نها نت������اُج حالة اإن�ساني������ة عفوية،  حالته������ا لأ

جبلتها املعان������اة، ومل يدُعها القرار ال�سيا�سي 

أن������ه يالم�س الواقع  أو الجتماعي. �سحيٌح ا ا

ال�سيا�س������ي والجتماع������ي ولكن������ه ل يقدمها 

أو قراراً حكومياً وهذا �رٌّ من  بياناً حزبي������اً ا

اأ�رار رقّي ق�سيدت������ه. يف ق�سيدة )يقولون 

حتيا( م������ن دي������وان )�سنا�سيل ابن������ه احللبي 

واإقبال( م�ساحات قريبة من الروح ولوحاٌت 

أٌب بكل ما حتمله الكلمة من  ل ير�سمه������ا اإل ا

بوي  معنى. يف الق�سيدة لغة متور بالوجع الأ

�س644

)يقول���ون( ه���ذ� جن���اُح �أبين���ا وق���د ع���اَد بع���د 

�ل�رش�ع

بزهره، )بقطره(.

من �لطلِّ حتى ُيطلُّ �ل�سباح

كطرٍي رميٍّ يجرُّ �جلناح.

حاديث، غري �ملنى، �أق�سي نهاري بغري �لأ

َع�َس �لليُل نادى �سدّى يف �لرياْح و�إن َع�سْ

)�أبي.. يا �أبي، طاف بي و�نثنى،

)�أبي.. يا �أبي(
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وُيْجه�س يف قاع قلبي ُنو�ح.

)�أبي.. يا �أبي..

هذه مالم�سة دافئة ولكنها تكوي الفوؤاد، 

تكويه بح�سن توظيفه للحدث واحلالة واللغة 

اخلا�سة به. ولي�س كالمي من باب الدعاية. 

فال�سّياب ميلك نا�سية لغته ويتحكم مبعجمه 

ودف������ق م�ساعره وهذه احلال������ة ل ميلكها اإل 

�رة،  قلة من �سع������راء العربية. هو متعلق بالأ

وحمّب خمل�������س لزوجته الت������ي يراها تذوب 

حزن������اً وح�رة علي������ه. يقدر فيه������ا وفاءها، 

أن������ه يجال�سنا ويجال�سها  ويحادثها �سعرياً وكا

وعل������ى م�ساف������ة قريبة، يف الق�سي������دة )ليلة 

وداع( والت������ي اأهداه������ا )اإىل زوجتي الوفية( 

�س649

/�أو�سدي �لباب، فدنيا ل�سِت فيها/

/لي�س ت�ستاأِهُل من عينيَّ نظره/

/�سوف مت�سنَي و�أبقى.. �أيَّ ح�رشه؟/

/�أمتنى لك �أّل تعرفيها؟/

/�آٍه لو تدرين ما معنى ثو�ين يف �رشيٍر من دِم/

َت �ل�ساقنِي حمموَم �جلبني/ /ميِّ

/تاأكل �لظلماَء عيناَي ويح�سوها فمي/

/تائهًا يف و�حٍة خلَف جد�ٍر من �سننِي/

/و�أنني../

أم������وراً جمانية وجماًل  مل يق������دم ال�سّياب ا

اإن�سائية خطابية، ومل يلجاأ اإىل �سورة مهرئٍة 

م������ن كرثة ا�ستخدامها، ومل يج������ِر وراء مبتذٍل 

من اللفظ واملعاين، تراه يف مر�سه ومعاناته 

اأكرث وعياً م������ع ق�سيدته، فج�سُم������ه العليل، 

ونف�سه املنك�������رة مل تنعك�سا على فنية �سعره، 

ب������ل ارتقى به اإىل ال�سمو والن�سج وكاأنه اأخذ 

أمل  بهذه العبارة )ما من اإبداٍع عظيم اإّل وراءه ا

أ ما يقول قبل اإنهاء رحلتنا: عظيم( فاقرا

ر�سالٌة منِك كاَد �لقلُب يلثمها

لول �ل�سلوُع �لتي تثنيه �أن يثبا

ر�سالة مل يهبَّ �لورُد م�ستعال

فيها، ومل يعبق �لنارجُن ملتهبا

ِب �لذي �سكرْت ها حتِمُل �لطيِّ لكنَّ

روحي به ليُل بتنا نرقب �ل�سهبا

يف غابة من دخان �لتبِغ �أزرعها

وغابٍة من عبرِي منك قد �رشبا

عِف جاءت ر�سالتك �خل�رش�ُء كال�سَّ

ن�ساُم و�ملطُر بلَّ �حليا منه و�لأ

جاءْت ملرجتٍف

ُ على �ل�رشير ور�ء �لليِل ُيْحَت�رشَ

لول هو�ِك وُبْقيا فيه من �أ�سِف.

نِي ينتِظْر �أْن مل ُيروِّ هو�ه منك فْهو على �ل�سطِّ

َهُر ها �لنَّ ى ظلَّ �سفينٌة يت�سهَّ

اُن، و�لقدُر فيها �ل�سفاء هو �لريَّ

فيها �ملغّني، لكان مّما عر�ه �لد�ُء ينتحُر!

ثني عّني جاءت حتدِّ

ُ عن �سهقِة �ل�سيِف يف جيكور ُيْحَت�رشَ

عن �سوِت �أغربِة تبكي، و�أ�سد�ِء
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َعِف ُتَذْر ذُر �لظلمَة �ل�سفر�ء يف �ل�سَّ

وى خلف منعطِف وعن بناٍت لآ

! �أين �أبنائي؟؟!. تعوي فتهتف �أمٌّ

وتنف�س �لدرَب عيناها وتهتُف!

)يا حمموُد.. علو�ن!.

ل ردٌّ ول خرُب!.

❁    ❁    ❁

ويا حديثك عن )�آلء( يلذُعها

)1(
بعدي فت�ساأل عن بابا )�أما طابا(

�أكاُد �أ�سمعها

ي حتت رغوته رغم �خلليج �ملدوِّ

يها و�أجمعها �أكاُد �ألثم خدَّ

.. يف �ساعديَّ

كاأين �أقرع �لبابا

فتفتحني..

.. رُتُ وُتخفي ظّلنا �ل�سُّ

1- اآلء طفلة ال�ساعر: و)اأما طابا.. اأي اأما اأمٍل( من مر�سه – عامّية.

ول –دار العودة. عمال الكاملة املجلد الأ �سا�سي: الأ املرجع الأ

الهوام�ش

¥µ
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ح������ني ل تكون الأخالق زخرفة ومو�سيقا، تتب������ادل وظائف النقد م�سالك 

ذواق الفنية  أن������ه اأفق التماهي، بربي������ة الأ التقيي������م بغي������ة ت�سكيل ما يفر�س ا

لر�سيخ العالقات احلميمة بني فنون الثقافة و�راط القيم.  

فتف�س������ري النفع������ال وطرائق التعب������ري ل�ستي�ساح جمالي������ات الن�سو�س -

دب������ي ومقرفه، عرب مدارات  ثر الأ با�ستع������ارة الدال واملدل������ول، وا�ستنطاق الأ

دبية  النف�������س، وت�سحي������ح م�ساراتها بالروائز الأخالقية- حمك������وم باملبادئ الأ

املجبول الوجداين

يف املعايري النقــــــــــــدية

كاتب و�سحفي �سوري

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري 

❁

˜

❁
عدنان �شاهنيعدنان �شاهني
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مبختل������ف ت�سنيفاته������ا والت������ي ه������ي جوهر 

أن�س������اق تتالقح فيها  النظري������ات، واملعاي������ري ا

فكار، واملعطيات لر�سيخ مفهوم تتاأ�ّسل به  الأ

البنى املعرفية، فالغايات تبقى على م�سارف 

ح������كام التع�ّسفية اإل  مني������ات م�سمولة بالأ الأ

عندما تبا�ر انطالقته������ا املحددة، فالفراغ 

لي�س مطرحاً اإل للفراغ والعبثية، ويف غياب 

ف������اق موؤهب������ة لل�سياع  املعاي������ري تت�سابك الآ

ال�سام������ل، وحميدة ومي�������س البدائل، فالقيم 

تتعر�������س لالنتكا�سات يف ظ������ل التن�سل من 

احلقائق، غ������ري اأن التحايل ل يلغي املواجهة 

حكام ف�)لي�س هناك ما ميكن اأن  واإ�سدار الأ

يلغ������ي �رورة احلكم النق������دي واحلاجة اإىل 

أن������ه لي�س هناك ما  املعاي������ري اجلمالية مثلما ا

ميكن اأن يلغي احلاجة اإىل املعايري الأخالقية 

)1(
أو املنطقية(. ا

قرار باأن املعايري ل تكت�سب ال�سفة  مع الإ

طالقي على الرغم من  لزامي������ة باملعنى الإ الإ

القوا�س������م امل�سركة، وه������ذه الن�سبية ت�ستبعد 

حينم������ا تك������ون )م�ساحلن������ا ال�سيا�سية »اأي 

، اأي 
)2(

خالقي������ة واجلوهرية« يف خط������ر( الأ

يف ح������ال التهديد الذي يرّب�س بوجدان اأمة 

ا�ستغلت اأجيال متعاقبة على �سياغته مرتفعاً 

اإىل اأعل������ى مراتب البالغ������ة، وما اأكرث الذين 

ي�ست�سهلون العتداء على القيم، فمع الت�سيب 

ن�سان ل  ال������ذي يراه البع�س حري������ة، �سار الإ

يخجل م������ن تبني اخليانات، والتحفز الدائم 

للدف������اع ع������ن اأطروحاتها حت������ى واإن جربوا 

التموي������ه، فنقي�������س اأي مو�س������وع يت�سم������ن 

املو�سوع ذاته كما يرى الفال�سفة.

ولن يكون ذل������ك جمدياً حلوارات وزعت 

ن ُق�سفت بالرداءة، و�ُسفّهت  اأوراق نعيها، بعد اأ

غاياته������ا، كما جوب������ه اأ�سحابه������ا با�ستفزاز 

ي�ستنه�س ا�ستف������زازاً، ت�ستيقظ معه النوازع 

البدوية با�ستمالته������ا الثاأرية بعد ا�ستقطاب 

جمنون، جن������وده امل�سيعون الذي������ن »ل ناقة 

لهم ول جمل« يف ا�ستثمار الوجود على اأمل 

اخلال�������س املوعود، يدفع������ون اإرث ما�سيهم 

واأحالمه������م لدوائ������ر اله������الك، مدفوع������ني 

بحما�س������ة نودي به������ا اإثر ت�سفي������ة ح�سابات 

موؤجلة )قتاًل وا�ستثماراً ودموع متا�سيح( ومع 

ذلك يبق������ى امل�ستكين������ون م�ست�سلمني لغريزة 

البق������اء على مق�سل������ة اخلديع������ة، وهذا ما 

ر في������ه ال�سدق بالهة  يح������دث يف مناخ ي�سوَّ

والفج������ور حنكة، كما يف النم������وذج اللبناين، 

�س������د اإيالماً اأن يتب������دى ذلك يف  غ������ري اأن الأ

بقى، يف حني  نها الأ بداعي������ة لأ الن�سو�س الإ

اأن م������ا عداه������ا فقاعات، ق������د ينقلب عليها 

الهاتفون بها �ريعاً يف م�رحية تتطاول على 

الذكاء والفطرة النقية، وحني ل يجدون من 

ي������وؤازر ا�سراتيجية الفو�س������ى على امل�ستوى 

بداعي املبطن بالغراءات غري  أو الإ الكتابي ا



املجبول الوجداين يف املعايري النقدية

323 �لعــــــدد 539 �آب   2008

عمال  النظيف������ة، ي�ستح�������رون الأ

املُنحطة ويعي������دون طباعتها، بغية 

تربير الرتكابات البدائية، وت�سويه 

احلياة بغاياته������ا املثلى، �ساأنهم يف 

ذلك �ساأن مدمني املخدرات الذين 

يبحثون عن رف������اق يتكئون عليهم 

�سب������اع �سع������ور جمع������ي يربطهم  لإ

بجماع������ة �سقط������ت يف �رادي������ب 

أ  تهزا النهاية، فثقاف������ة النحطاط 

ن�س������ان كيان������اً وتف������رداً وهامة  بالإ

مرفوعة.

ي������اً تف�سري  لذل������ك لي�������س ع�سّ

قب������ال عل������ى ت�سويه م������ا اأبدعه  الإ

أولئك  ن نت������اج ا كب������ار املنّظرين، لأ

يقف �ساخم������اً يف مواجهة غاياتهم 

التدمريية، م�سفه������اً ما يعملون على تكري�سه 

يف اأذه������ان مريدي������ن جرفهم من������اخ مهزوز، 

و�سجيج اأجوف، وذلك بالركيز على احلياة 

ال�ري������ة لكبار الكتاب، وامل�سلحني كما ينقل 

أولئك  أ ا الدكتور غ�سان الرفاع������ي فلقد جتّرا

على اتهام )جان ج������اك رو�سو( برك اأولده 

يت�س������ورون جوعاً وبرداً واله������رب اإىل الغابة 

لكتابة كتابه الربوي املثري )اإميل( ويظهرون 

)جان ب������ول �سارتر( غ�سا�س������اً ويقولونه: )كم 

أّما )جورج  هو �سهل ال�سحك على الذقون( ا

برنارد �س������و( في�ستفزون حمبته بقولهم: )هل 

تعل������م اأن »برنارد �س������و« كان موظفاً يف جهاز 

ال�ستخب������ارات الربيطاني������ة، واأن �سخريت������ه 

)3(
جر مقدماً(. الالذعة كانت مدفوعة الأ

ويت�س������اءل الدكت������ور غ�س������ان الرفاع������ي 

ن، ومبثل  م�ستهجناً »ملاذا ه������ذه الك�سوف الآ

هذه الغزارة، اأهي دعوة اإىل املثقفني للتخلي 

ع������ن النظافة الفكري������ة والأخالقية وما دام 

التل������وث ال�سيا�سي الجتماع������ي متف�سياً يف 

كل م������كان، فلماذا ل ي�سم������ل بع�س القامات 

بداعية؟«. الفكرية والإ

ن النق������د نتاج تفك������ري مادته الكتاب،  ولأ

لذل������ك ه������و يحت������اج اإىل مه������ارات معرفية 
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ت�ستولده������ا الثقافة واملتابع������ة التي تتعاي�س 

مع التج������ارب اإثارة وا�ستجاب������ة، فالعواطف 

اجلليلة تط������رز طيل�سانها ب������كالم تفوح منه 

نكه������ة اخللود، وه������ذا ي�سّع������ب دور الناقد، 

فكيال تك������ون الفجوات وا�سعة ب������ني الناقد 

دوات وجوهر الن�سو�س،  واملنقود، وب������ني الأ

ل بّد م������ن امت������الك القدرة عل������ى التحليل 

ن�س������اف، واإل فالنقد جم������رد انطباعات  والإ

مزج������ة واملي������ول واملحاباة  تتحكم فيه������ا الأ

باملنطوق الرباغمات������ي املتخا�سم مع اأر�سدة 

الغ������زل العذري، وبذا تت�سع دائرة اخليارات، 

وي�سيق معنى احلقيق������ة، فمنطق الرجتال 

املحكوم بالفو�سى التي تنتج فو�سى نتائجه 

مرهونة بظروف خما�سه������ا، ويف هذا يقول 

دب النقدي  الناقد ريت�س������اردز )اإّن معظم الأ

موؤل������ف ل�سوء احلّظ م������ن اأمثلة على فو�سى 

)4(
املالحظات النقدية(.

وكث������رياً ما يواج������ه اجل������اّدون بالتّحجر 

ومعاداة التحديث عندما يعر�سون على نفور 

ي�س������يء، واأخالق ي�ساوم عليها، ف������اإن �َسَمَت 

ّول ففي حياده م�سكلة، واإن متادى  الطرف الأ

الثاين فعلى النق������د ال�سالم، لذلك ل بّد من 

أولوية الوجدان الذي يت�سكل موقفاً وكينونة  ا

من القيم، ف� )اإّن جتنب اخلو�س يف اجلوانب 

و�سع جتنباً كاماًل  الأخالقية والجتماعية الأ

أنا�س يت�سف������ون باحلكمة الرا�سخة  من قبل ا

نه يرك امليدان  والروؤو�س القوية يعدُّ كارثة لأ

للحماق������ات، ويقيد جمال النق������اد اجليدين 

بدون ح������ق، واإذا م������ا اأحج������م املوؤهلون عن 

اخلو�س يف هذه اجلوانب ب�سبب تهريج غري 

املوؤهلني، فاإن ال�ر الدائم وال�سياع اخلطري 

)5(
�سيزدادان با�ستمرار(.

وهذا م������ا هو حا�س������ل، فالنف�س ال�سائد 

اليوم يعتدي عل������ى القيم، وكل ما هو جميل 

بحما�س������ة مفرط������ة، م������ا يو�سع اله������وة بني 

ال������راأي اخلبري وال�سائ������ب، والذي  �ساحب 

كرثية التي ت�سّيدتها  يو�سف بال�ستعالء، والأ

ّول بال�ستائم  امليوعات، وراح������ت تر�س������ق الأ

رباك، فيبدو منهكاً على جبهتي  م�سّببة له الإ

الدف������اع عن النف�������س، وتعزيز املب������ادئ بغية 

امل�ساحل������ة، واإعادة التاأهي������ل، لرّد العتبار، 

وحت�سني الذوق العام، طاملا اأن غايتنا ت�سوير 

احلي������اة باجلم������ال النبيل، واخلل������ق القومي، 

ط������ار ي�سكل الت�سابك املتنافر  وخارج هذا الإ

انت�س������اراً �رطاني������اً تتفج������ر خالي������اه خارج 

ل باخلراب،  ال�سيطرة، موؤذناً بانتكا�سات تعجِّ

وحينها )الدواف������ع الهامة والتافهة على حد 

)6(
�سواء حتبط يف حالة الفو�سى(.

خال�������س ومراعاة  لذل������ك ل بد م������ن الإ

جممل الظروف فلي�س مفيداً اأن تغلق النوافذ 

والكّوات جميعها خماف������ة الت�سدع ال�سامل، 

فالنق������د معن������يٌّ بعقول النا�������س، لذلك عليه 
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أو قيادها اإىل �سخرة  ت�سحيحها ل تدمريها ا

النتحار، وهنا يح�ر اجلانب الأخالقي يف 

)اإهمال عامل الأخالق للفن يرقى اإىل جتريد 

)7(
الفنان من املوؤهالت(.

أ�سا�س  واإذا كان �سيلّ������ي ي�ّر عل������ى )اأن ا

خالقي������ة ل ير�سي������ه الوّعاظ ب������ل ير�سيه  الأ

ال�سع������راء، فال������ذوق ال������رديء وال�ستجابات 

أو مثالب فى  الفجة لي�س������ت جمرد ثغ������رات ا

�سخ�س حمب������وب، اإنها بالفعل �������ّر متاأ�سل 

)8(
تن�ساأ عنه بقّية العيوب(.

لذل������ك ولفهم البن������اء والت�سكي������ل ل بّد 

من فه������م الوظائف حتى تتكام������ل النظرية، 

فاملبادئ ت�سوغها ا�ستع������الت قلوب تتدخل 

ق������وى روؤوفة يف كب������ح ان�سهارها حتى تطل 

اإطاللتها بديعة على �سفاه الق�سائد.

فم������ن املقاربات الن�سية يك������ون املنطلق 

ن�س������اق املعرفي������ة الت������ي تخرق  مراعي������اً الأ

الظواه������ر املت�سابك������ة بالتاأم������الت الفل�سفية 

تاأ�سي�س������اً لقواع������د احلكمة الت������ي ل توؤجل 

غاياته������ا، ول يُرجتى اإل ما يقود اإىل حتقيق 

م������اآرب اليقني، فكل نب�س اإلي������ه �سبيل على 

اإيقاعه نهر التجلي، وان�سطار املعرفة.

وك������م م������ن خ�سي�سة غري منج������زة تتعرّث 

قابليته������ا، ويتعذر التحك������م يف تف�سريها، ما 

يبعده������ا عن ال�سيط������رة فت�سي������ع اإمكانيات 

ب������داع، وتنهار اأحالم الوع������ود طاملا ظلّت  الإ

زورق الروح اإىل احلياة اجلميلة.

�سمى ل بّد  فلكي ن�ستثم������ر اجلان������ب الأ

جادة،  م������ن تنمية نزوعن������ا الفط������ري اإىل الإ

فالتحّولت حمكومة باملعتقدات التي لي�ست 

�سنماً، وعلى املتغريات اأن تتحا�سى القراب، 

فعوامل النجاح تقويها ال�ستجابات املتبادلة، 

وتنظمها املعاي������ري اجلمالي������ة، فكلما تزايد 

حراج، واقتحمت املتغريات  ال�سعور تباعد الإ

اأدبيات �سملها التقدي�س بعامل الزمن ورهبة 

الق������دمي، فالقي������م الثقافية تخت������ط لنف�سها 

أ�سكال  أّول ا بداع منذ ا م�سارات يف ف�س������اء الإ

التعب������ري، تزيده������ا احلكمة �سق������اًل وبريقاً، 

فت�سري مثاًل وبيتاً يختزل دهراً من التجارب، 

ن�سان بغاره هامته العالية. و�سلوكاً يتوج الإ

طالل������ة وحلظة املباغت������ة هي التي  فالإ

أو  حت������دد روؤى التفكري باإمكاني������ات النوافذ ا

البّواب������ات للدخول اإىل ع������وامل يكون الو�سول 

اإليها م�ساهم������اً يف اإزالة الراكمات التي من 

لق  املحتم������ل اأن تكون عام������اًل يف ت�سييع الأ

وزي������ادة الراهنية الرمادية، م������ا يحول دون 

بداع، فال تكامل ول تغيري  التبني جلوهرية الإ

اإل بال�ستغ������ال احلقيقي تطلع������اً اإىل ابتكار 

اإن�س������اين حلركية الواقع من جهة، واحتمالية 

املتخيل واقعياً من جهة اأخرى.

والجنذاب������ات  املادي������ة  والهتمام������ات 
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الروحي������ة عوام������ل حمف������زة لالنتق������ال اإىل 

مراح������ل اأكرث تطوراً دون الت�سحية باملجبول 

الوج������داين الذي ي�سكل التحاي������ل عليه بنية 

انهيار امل�سامني حتت مطلق العناوين، مهما 

كان ادع������اء الكذب مزين������اً بالكالم اجلميل، 

فالعبارات املنجدلة بالزخارف تخاف حلظة 

ا  أّم احلقيق������ة، وامليادين تك�س������ف الفر�سان، ا

ال�سياغ������ات املرتبك������ة فتتنح������ى اإىل مراتب 

الو�سيف������ات يف ح�������رة املقطوعات احلرة 

التي �ساغه������ا لهيب النفعال، فمنابع اخللق 

متزق حجبه������ا لكل مبدع ترف روحه كطائر 

الفينيق مرجتاًل �سيحته يف م�سمع الوجود، 

مقتحم������اً باطني������ة التاأمل، فالبح������ث انتقال 

أة، ول  جريء، ل تق�سيه الت�سمي������ات املجتزا

الفرا�سات الدللّية، فمفاتيح التاأويل تبدد 

ح�سا�������س، وت�ستح�������ر املخزون  التبا�������س الإ

املعريف ا�ستع������داداً لتجريب القبول بالنتائج، 

بعي������داً عن املفاهي������م ال�ستعمارية، فحدائق 

م������ل وابتكار احلياة طموح م�ستنبت بورود  الأ

املعرفة، لذلك لن ي�ستطيع اأي راغب اأن يتنزه 

يف ريا�سه������ا ملجرد الرغب������ة، فامل�سائل على 

غناها معني������ة بالو�سائل، ولكل و�سيلة اأدوات 

تخ�سبه������ا طرائق التناول الت������ي تنهار بناها 

الفوقية مع الت�سلي������م بانعدام البنى التحتّية 

مبعانيه������ا املتوازن������ة عندما يك������ون الق�سف 

ع�سوائي������اً، م������ا يبعدها عن تبن������ي نظريات 

الربي������ة اجلمالية، والتنمي������ة املت�ساحلة مع 

عادة ترتيب  اخللق كمب������ادرات ا�ستباقي������ة لإ

املنطلقات الثقافية.

بقراءة  مرتب������ط  ال�سعوري  والتح�سي������ل 

الكت������اب واأعني ما اأقول، فكث������رياً ما يتبنى 

البع�س طروحات تن�ّسم������وا روائحها، وتبنوا 

مدار�س جتاوزها م������ن ينت�رون لهم، لكاأنه 

حمك������وم علينا اأن نتاأخر دائماً، غري اأن درجة 

النفعال قلياًل ما تت�ساوى لدى املتابعني، لكن 

أّي اإن�سان متوح�ساً  دبي يهّز ا أو الأ ثر الفني ا الأ

كان اأو متح�راً على راأي )اإميل هنكل( وقوة 

عجاب  ثر فيمن هو رمز اإلي������ه ودرجة الإ الأ

تكرب بت�سابه امليول م������ع املبدعني فمن �سّيع 

دبية لن تدله مفارق الدروب  طريف اللعبة الأ

دباء ون�سو�سهم، وعند ذلك ل يح�سن  بني الأ

املدعون الكالم، ففي كل عبارة �رك، واأمام 

اأي ارتب������اك �سحكة �ساخرة، فلي����ض جائزًا 

اأن ميع���ن اجله���ول يف النف���اق/ لكن���ه حري 

بالت���زام �سح���وة الرفاق/ فب���ني كاأ�سني تكون 

ر�سف���ة الف���راق/ وحت���ى ل ي�س���ري كل �س���يء 

مهزلة/ وعماًل مبا يقول ال�ساعر:

دب��ي��ب��ه��ا ودّب  ���رشب��ن��اه��ا  ف��ل��ّم��ا 

�رش�ر قلت لها قفي �إىل موطن �لأ

لذلك لي�س عل������ى املّدعي اإل اأن ي�سمت 

نه مهما ترّدت القيمة الفنية للن�سو�س، ل  لأ

ميكن الت�سحية بالقيم الروحية، ول املجازفة 
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باأمنيات ارتقاء الذات، ول ال�ستهانة برثوات 

باختالق  اإمكانياته������ا  واإه������دار  اجتماعي������ة 

متناق�س������ات اإ�سكالّي������ة، واإل فمقول������ة النفع 

دب  الأ واملتع������ة �سبابي������ة يف روؤى منتج������ي 

أي�ساً،  وم�ستقبله، فال�سفافية هدف، وو�سيلة ا

وكل ماعدا ذلك تقافز وتناطح.

فك������م م������ن تي������ارات تقاطع������ت دروبها، 

وجت������اورت مطارحه������ا، اإىل ح������دود ت�س������ي 

باندماج التنظري يف اإطار احلياة على الرغم 

م������ن التفا�سيل التي ل تف�س������د للفن ق�سية، 

ن�سان. طاملا غايتها الإ

دباء  أّم������ا من نراهم م������ن املثقف������ني والأ ا

وجلّهم من الف�سائيني وق������د غريوا املواقع، 

وبا�روا الق�سف متحررين من النبل، فهوؤلء 

ن�سان وزناً، وحني مل يكن  اأ�ساًل مل يقيم������وا لالإ

أولئك الف�سيحة بعد  ، ا�ست�سهل ا من الغدر بدٌّ

اإدمان املهانات عل������ى قولة »ما جلرٍح مبّيت 

اإيالم«.

وهنا يتفاعل النهي������ار، فاحلواجز التي 

تع������وق التطّور يتهاف������ت املنجرفون لمتطاء 

�سهوات جنونها، خمرعني املفاهيم النقدية 

املت�ساحلة مع خراب الذائقة، لكاأن ما بلورته 

العبقري������ات مل يعد مفيداً، ول بّد من قوانني 

دب  ن بع�سهم راغب يف ذلك!! فالأ جديدة لأ

أيه������م من م�سلحت������ه اأن يُ�سلِّ������م قياده!،  يف را

والنق������د اأن يعي������د النظر مببادئ������ه!، وعلى 

الكثريين اأن يت�ساغروا اأمام من يف احلقيقة 

اختلطت روؤاهم!، و�سّيعوا املعرفة بادعائها!، 

ا  قرار، ول يوؤمنون باإّم أة الإ ول ميتلك������ون جرا

اعتدلت واإّما اعتزلت، فال فائدة ترجتى من 

العابثني الذين يف �سحمهم ورم.

لذل������ك لن يك������ون مبقدورن������ا ال�ستنكار 

واملوارب������ة، ف������ال خ������ري يف ح�س������ن اجل�سوم 

وطولها، بل ل بد م������ن التعرية، فاخللفيات 

الواهمة تقود متلب�سيها اإىل مفاتن ال�ساللة، 

ولن نك������ون حزانى، كي نن�رف اإىل م�ساغل 

اخلل������ق املوؤج������ج بجواهر احلي������اة اجلميلة، 

فكلما متازج������ت باحلب كربياوؤن������ا ا�ستحال 

بعَدن������ا النكو�ْس/ فامل�ستطاع ل يكون اأمنية/ 

أ�سباب������ه/ لذل������ك التف�سري يف  اإذا تواف������رت ا

أراد  ّن كّل �سيٍء وا�س������ٌح/ فمن ا املق������دوْر/ لأ

قن������اع/ عليه اأن  كي������ف با�ستدلله يف������وز بالإ

يجيء بالدفاع/ من حمتوى الن�سو�س.

رهاب  دبي������ة املفخخة بالإ  فالنتاجات الأ

املعريف لن يك������ون حتليلها املدعم بال�سواهد 

اإل جتريده������ا من األعيب التربير حترراً من 

دوار الوظيفية بعيداً  حاطة ب������الأ القيم، فالإ

ع������ن قلب املعاين حتى ل يك������ون ال�ستقالب 

أ�س������ّد تعقيداً، فماهيات  باً لختالطات ا موؤهِّ

أو  الن�سو�س رمب������ا كانت جوه������ر احلقيقة ا

رداءه������ا اجل������ذاب، وحت������ى ل نت�س������ادم مع 

اخليبات علينا اأن نتحا�سى النهايات املقفلة، 
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أ التناظر  واإل فامل�سارات غ������ري �سالكة، ومبدا

حتول دونه اجلدران العادلة تاأ�سي�ساً لتجان�س 

أّول عوامل احت�سار، تعديل يف جينات  مزيف ا

منطلقاته، وا�ستح�سار املتبننّي عناوينه دون 

خجل، فمعيار احلقيقة باملر�ساد، وم�روعية 

املفاهيم ل ت�س������ادر الغايات التجريبية التي 

ترى يف اجل������دال الفل�سفي اخل������اّلق ج�راً 

أدبّي ل يرباأ بالنف�س ال�ستهالكي،  اإىل منت������ج ا

ويظل حم�سناً بتقنيات متطورة على جبهتي 

ال�سكل وامل�سمون بعي������داً عن النقياد وبدء 

دورة ال�ستج������داء التي ت�سي������ع معها الكلمة 

والكرامة.

مفاهي���م نقدي���ة، تاألي���ف )ريني���ه ويلي���ك( ترجمة الدكت���ور حممد ع�سف���ور، �سل�سلة ع���امل املعرفة-   -1

الكويت، العدد: 110 �سباط ��19، )�ض20(.

امل�سدر نف�سه ، )�ض24(.  -2

اأ�سبوعي���ات غ���ري متزنة، اأتيال وجمزرة الثقاف���ة والفئران، الدكتور غ�س���ان الرفاعي، �سحيفة ت�رشين   -3
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آ.اأي. ريت�ساردز، ترجمة الدكتور اإبراهيم ال�سهابي، وزارة الثقافة، دم�سق  دبي، تاأليف ا مبادئ النقد الأ  -4

2002، )�ض�2(.

امل�سدر نف�سه ، )�ض�3(.  -�

امل�سدر نف�سه ، )�ض�0(.  -�

امل�سدر نف�سه ، )�ض�2(.  -�

امل�سدر نف�سه ، )�ض�2(.  -�

الهوام�ش

¥µ



الـمــــــراأة يف اإبـــــــال

329 �لعــــــدد 539 �آب   2008

 

1- متهيد:

بالئ������ي اأقل من غريه من املجتمع������ات، بل العك�س كان  مل يك������ن املجتمع الإ

أة التي احتلت اأرفع الرتب يف الق�ر  متقدماً على غ������ريه يف موقع مكانة املرا

أة عندهم /دام/ وي�سبقه������ا /اإن �سيد – �سيدة/  امللكي وخارج������ه. ت�سمى املرا

له دامو = دم  والت������ي تعني /ال�سي������دة دام/، هذه الكلمة امل�ستقة من ا�س������م الإ

لهة وقد�سية مكانتها، ويف الرومانية  أة  بالآ Blood / مما يوؤكد على �سلة املرا
أة )دومنا(، واأطلق عل������ى )جوليا دومنا(  ا�ستخدمت ه������ذه الكلمة ل�سم امل������را

�لـمــــــر�أة يف �إبـــــــال

باحث يف �لتاريخ

�لعمل �لفني: �لفنان دلد�ز فلمر

❁

˜

❁
فايز قو�رصةفايز قو�رصة
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�سل يف العهد الروماين.. واإىل  احلم�سية الأ

اليوم يطلق������ون على ال�سي������دة كلمة )دومنا( 

وعل������ى ال�سيد )دومنول(، ويف الفرن�سية لقب 

بالئي ما زال  ال�سيدة م������دام.. اإذن ال�سم الإ

�سائداً اإىل اليوم.

وهذا ال�سم ما زال موجوداً يف موقعني: 

بل������دة )بدام������ا( يف حمافظة اإدل������ب، وقريه 

)بداما( يف حمافظة الالذقية. فاأ�سل ال�سم 

يف جوهره ي�ستمل على �سلة الرحم والقربى 

والدم الواحد.

2- مكانة �ملر�أة يف �لق�رش و�ملجتمع:

)ملكت������وم(  بالئي������ة  بالإ امللك������ة  تدع������ى 

بالئي������ة بالتاء – املرادفة ل�  – التاأنيث يف الإ
�سورية و)ن������ني( ال�سومرية اأي  )�سارات������وم( الآ

ملكة، ول يعني هذا اأن احلكم بيدها، بل هو 

لقب بال�سم كزوجة للملك. 

كان������ت ال�سلطة امللكية موزعة بني ثالث: 

بالئية َمِلكوم،  وىل بيد املل������ك، ويدعى بالإ الأ

الثاني������ة بيد الوزي������ر امل�ساعد  ل������ه، والثالثة 

أم امل��ل������ك تدعى )اآماكال  أة وهي  ا بي������د  امرا

م قد  م كال. هذه امللكة الأ اإن( = ال�سي������دة الأ

تنفذت لعدة �سنوات،  كما ورد يف الن�سو�س 

أم������ريات يف اإبال منه������ن من تزوجن  أ�سم������اء ا ا

مرية زائ�سة / عائ�سة ابنة  بحكام اآخرين، كالأ

مرية  مرية تركبو، والأ امللك – اإبي �سيب�س، الأ

مرية  مرية اإن – اوتو، والأ تي�سم������ار – دامو الأ

زوجة  تخادينو  م������رية  والأ ما�سيجيباع������وت، 

املل������ك )اإرك������ب - دامو( ماتت قب������ل زوجها 

بخم�������س �سنوات.. لذلك بح������ث عن حمبوبة 

له حتى وجدها تدع������ى )ديو�سيكو( لكنها مل 

حت�سل على لقب ملك������ة،  ومع ذلك متكنت 

م������ن تن�سيب ابنه������ا )اي�سار – دام������و( ملكاً، 

رغم �سغر �سنه.. بعد ع�ر �سنوات تزوج من 

امللكة )طاب������و – دامو(.. وا�سم طابو موجود 

ن نعت لل�سجل العقاري. ا�ستمرت �سلطة  لالآ

ونفوذ اأم هذا امللك خم�س �سنوات بعد زواج 

�رة امللكية حمبوبة، اإذ تقدم  ابنه������ا. كانت الأ

أم امللك والوزير  لها الهداي������ا وخا�س������ة اإىل ا

بنائهم وبناتهم وزوجاتهم. ولأ

أة: 11  هناك وثيقتان ورد فيهما ذكر املرا

أة  أة عاملة يف خدمة املل������ك و141 امرا ام������را

يقمن باأدوار اأخرى. دلي������ل وا�سح على دور 

أة يف الق�ر وخارجه. بينهن 12 مر�سعة  املرا

ت�سم������ى عنده������م gadu = كادو )وهي كلمة 

ي�ستخدمها الرومان مبعنى هدية(.

19 – 20 مغنية ت�سمى عندهم )نارمن( 

وهو ا�سم �سائع اليوم نريمني = مغنني 

4 لوكا...؟

16 عامل������ة ا�سطب������ل ت�سم������ى عنده������م 

)اإرِججري(

8 حاجبات يدعني )ْكِد�ساك(

4 عامالت للحديقة.
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22  م�رف������ة عل������ى جمموعات 

الن�ساء، ت�سمى عندهم )اإب اإب(

آم آ – ا آم – ا 20 ا

30 – 33 ن�ساء م�سنات يدعني 

آبا(  )دام ا

ثم 9 ن�ساء اأخريات.. 

ويف م�ر تدع������ى كبرية ال�سن 

آبة( وه������ي اإبالئية يف  أو املربي������ة )ا ا

خرى اأكرث  �سل، يف الوثيق������ة الأ الأ

من 900 خياطة يدعني )تك – نو 

– تاك( وت�سع ن�ساء يطحن احلبوب 
أم������ا الن�ساء  يدع������ني )دام – ككن(ا

العام������الت يف الق�ر فيدعني )األ 

– تو�������س( ويعمل������ن بالق�������ر )�سا 
– زا( وعدد اأقل يعملن يف اجلوار 

من الق�ر.

م امللك كغريه������ا من ن�ساء  كان ينظ������ر لأ

امللوك املجاورة واأقرانها اللواتي يحملن رتبة 

�سباب  دينية، قد ي�سافرن اإىل مراكز اأ�سغر لأ

دينية.

أم  اأما امللكة فقد كان ينظ������ر اإليها واإىل ا

امللك ول�سي������دات اأخريات كاأنه������ن املقربات 

لهة، لذلك حظ������ني بخادمات )اإناث(  من الآ

معين������ات خ�سي�ساً خلدمته������ن.. برز منهن 

أم امللك واأخ������وات امللك اللواتي  )دو�سيك������و( ا

آر وتعني  ع�سن يف البالط امللكي ك� اززادو = ا

خ�سب عطاء جن�سي، )وزادو( تعني العطاء 

والطعام اأي ا�سمها العطاء اجليد، ودينيب- 

أو بناته  املدعوات   دولوم = زينب  دلل – دلو ا

بلهجته������م      )دومو – م������ى – اإن( = �سيدة 

من دمي؟( وهذا ال�سم مازال �سائعاً )دمية( 

وتعن������ي الفتاة ال�سغ������رية. ومنهن )زوجالوم( 

الت������ي كادت �ست�سبح ملكة حران يف ال�سمال 

ن( وا�سم  ال�رقي م������ن الرقة )يف تركي������ا الآ

)زوجالوم( اليوم ن�ستعمله بلفظ زوجة.

هن������اك اإح�سائية للن�س������اء املقيمات يف 

الق�������ر 15 – 20 واأخريات ع�سن يف اأماكن 

قامة امللكية، وذكر وجود  اأ�سغر خ�س�ست لالإ
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ع�رين �سبية �سيلتحقن بغريهن بعد بلوغهن 

�س������ن الر�سد، وهذه اإ�س������ارة لتدريب الفتيات 

على العي�س يف الق�ر بعد دخولهن مدر�سة 

خا�سة!!

أة دوراً  ومن املل������وك الذين اأعطوا امل������را

بالئ������ي )اإركب – دامو(  هاماً يف املجتمع الإ

يف عهده املتمي������ز كان يوجد حوايل خم�سني 

أة لهن دور مميز فيه������ا، ومنهن من كن  ام������را

يعملن لدى �سلفه امللك )اإغري�س – َخلَب(.

العائ������د حلك������م  ول  الأ الن�������س  ورد يف 

أة من املرتبة  امللك )اإركب – دام������و( 26 امرا

أة. ويف الن�س  وىل واأخريات 20 + 52 امرا الأ

وىل و107  أة من املرتب������ة الأ الثاين 53 ام������را

و�سيفات، كن يقمن بدورهن ح�سب مكانتهن 

الجتماعية، وطبيعة تعاملهن مع املوظفني، 

كت�سليم املالب�س من قبل الن�ساء ك� ن�ساء امللك 

اللواتي يقمن يف الق�ر، واأخريات يف بيوت 

اأقل، ويب������دو اأن اأخوات املل������ك ل يع�سن مع 

ن�سائه، وكاأنهن يع�سن فيما ي�سمى )احلرملك 

= حمجبات عن البقية من الن�ساء( وحتركاتهن 

حمدودة يتقيدن باآداب املُلك، والعرف امللكي 

املت�سدد، رغم هذا الت�سدد امللكي فقد �سمح 

ماكن اأخرى بعيدة  مريات اإبال بال������زواج لأ لأ

ك������� ِك�ِسيدوت اأخت ملك اإب������ال )ابريوم(. اأما 

خري������ات، فهن كاجلواري اخلا�سة  الن�ساء الأ

باملل������ك والوزي������ر وذوي ال�س������اأن يف البالط 

امللك������ي. وكان عندهم ما ي�سمى عندنا اليوم      

 damaالكبارية( من الن�ساء امل�سماة عندهم(

ب = ن�ساء الكبار  أة الأ آبا = املرا a ba  = داما ا
= زوجات النبالء اللواتي يجل�سن قرب عر�س 

املل������ك، كما كن يرافقنه يف رحالته، عددهن 

ب������ني 29 – 35  يعد لهن مكان اإقامة خا�س 

بهن يدعى )بيت امل�سنني = الكبارية(.

أة  بعد ه������ذا العر�������س العام ملكان������ة املرا

يف ب������الد اإبال، لنا ع������ودة اإىل عر�س حالت 

خا�س������ة، له������ا ب�سمته������ا احل�ساري������ة فيها، 

وموقفها املميز.

 3- �لولدة: 

اأهم هدي������ة تقدم مبنا�سب������ة الولدة هي 

مرية تي�سته – دامو  لهة اأولً، فهذه والدة الأ لالآ

لهة، ولبنتها م�سبكني من  �ساحي لالآ تقدم الأ

الف�سة، ولكل منها راأ�س من الذهب وهدايا 

حد  اأخرى للوليد. كما قدم������ت قرط اأذن لأ

موظفي ابنتها املدعو اإنا بعل. جميع الهدايا 

م الولي������د يف مدينة ياأب، والتي مت  قدمت لأ

فيه������ا العر�س، ومل يحدد موق������ع هذه املدينة 

بعد!

كما ورد يف ن�س اأن ملكة بورمان – اأ�سلها 

اأمرية من اإبال – ومبنا�سبة ولدتها تتلقى من 

ألب�سة من نوع زارا وم�سبكني من  ب������الط اإبال ا

الف�سة وثوب لطفلتها.

¥µ
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4- �ملر�أة و�لدين:

�سميت )اإب������ال( مبدينة املعاب������د لكرثتها 

آله������ة فيها، جممعه������ا ي�سم  ولوج������ود ع������دة ا

)ع�ست������ار( والت������ي لها معبد خا�������س با�سمها 

معبد )ع�ست������ار(، رمز اجلن�������س والعواطف، 

والتمثال املكت�سف يف عام 1968 عليه كتابة: 

»هذا احلو�س تقدمة ملعبد الربة ع�ستار، من 

)ابيت ليم بن اأغري�س حيبا(، ملك من �ساللة 

اإبال.. يف ال�سنة الثامنة لع�ستار«.

كم������ا اأن لها �سهر با�سمه������ا )�سهر ع�ستار 

= ايتو – اأما – رام������ا.( ت�ساركها الربة عناة 

آلهة  أي�س������اً ا )عناي������ة( = رب������ة احلب وه������ي ا

له������ة الكنعاين. عّمت  اخل�س������ب يف جممع الآ

الوطن العربي باأ�سم������اء خمتلفة كم�ر قرن 

19 – 20 ق. م فرم�سي�������س الثاين اأطلق على  

ابنت������ه  ا�سم بنت  عناة، لذل������ك هذا  ال�سم  

م�سه������ور  يف م�ر اإىل الي������وم )عنايات( مع 

بالئي  أثر الفكر الإ اأن م�سدره اإبالئي. وقد ا

حتى عل������ى التوراة، )فعن������اة( ا�سمها موجود 

ك�ريك������ة )يهوه( عو�ساً عن )بع������ل(، اإذ ورد 

ا�سم )يه������وه( مركباً من )عناة يهوه(. ومل تكن 

بالئية بعيدة عن ممار�سة اخلدمات  أة الإ املرا

أة اخلادمة يف املعبد  الدينية، اإذ ت�سم������ى املرا

)با�سي�������س – م������ي( اإحداهن تدع������ى )اإنا – 

دوتو( وما زالت كلم������ة )با�سي�س( م�ستخدمة 

أو بخ�سي�س،  اإىل الي������وم، بتحوير اإىل بق�سي�س ا

وتوظ������ف يف نف�س املهمة التي كانت يف اإبال. 

وم������ن الربات )ادم – ت������وم( تقدم لها ذبيحة 

ال�س������اأن يف ال�سهر ال�سابع من ال�سنة، وهناك 

مرية  ربة النار )اإي – �س������ا – تو( اإذ تقدم الأ

دوت( الذبائح لها يف �سهر 11.  )ِك�سٍ

لهة عندهم  أة اخلادم������ة لالآ ت�سمى امل������را

له، اأي هي كاهنة  أة الإ dam-ding  = امرا
)ادابال( يف حرم������ني رئي�سيني خ�س�ستا له، 

تق������دم اخلدمات امراأتني كاهنتني من �سمن 

أو بنات املل������ك، ونفوذهما امتد اإىل  اأخوات ا

أة تعرف الو�سوء  غرب اإبال.... كما كانت املرا

وي�سمى عندهم و�سووؤم. 

أم������ا الربة )ا�سخ������ارا( فق������د كان يقدم  ا

مري اإراك – دام������و الذبائح مبنا�سبة  له������ا الأ

�سعائر الطهارة! وكذلك اأحد �روط الزواج 

املتف������ق عليها بني ملكي اإبال وكي�س اأن يقدم 

خري اأخته لتخدم يف اأحد املعابد املجاورة  الأ

بال. هناك ن�س يذكر كاهنة ا�سمها �سارين  لإ

– دام������و )�سارة الدم( متل������ك 6240 هكتاراً، 
بع�سه������ا بعلي������ة وبع�سها م�سق������ي، مزروعة 

باأ�سجار الزيتون وكروم العنب واحلبوب هل 

هذه امللكية امل�سجلة با�سمها هي خا�سة بها، 

أم ه������ي وقف للمعبد – كم������ا هو ال�سائد يف  ا

معابد ال�رق – وهي م�رفة عليها؟!! 

ورد يف مر�س������وم ملكي حول م�ستوطنات 

له������ا حرا�سة احداها كان������ت يف عهدة زاكري 
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– ليم ابنة يعري������ك – دامو الكاهنة.. اإ�سارة 
را�سي  �راف الكاهن������ات على الأ وا�سحة لإ

الزراعية. 

5- طقو�س �لزو�ج:

أه������م ظاه������رة اجتماعية ه������ي الزواج،  ا

وجوهره امله������ر والعق������د والحتفالية، زواج 

)كي�سدوت( قدم في������ه مهر �سخم وم�روط 

باملقاي�س������ة وكذل������ك زواج )زا – ين  - هى 

أبارا(  بالئية م������ن ابن مل������ك )ا – م������ارى( الإ
آ�س������و، مت تقدمي من�سوج������ات للعرو�س  ملك ا

وو�سيفاته������ا، ف�ساًل ع������ن من�سوجات جلبها 

أب������ارا اإىل بالط عبال.  وال������دا العري�س ملك ا

بالئي ح�س������ل على بع�س  ويذك������ر الن�س الإ

ه������ذه املن�سوجات املدعو )عب������دو جامي�س(، 

وهو الذي �سب الزي������ت فوق راأ�س العرو�س، 

وهو طق�س قدمي يف تراثنا يرمز جن�سياً اإىل 

منى الذكر!!!

ن�س اآخر مبنا�سب������ة زواج )بوركاك( من 

)تي�سته دامو( وه������ي اإحدى بنات ملك اإبال، 

ق������دم مبنا�سب������ة زواجها هبات م������ن م�سابك 

ف�سية وذهبية، ولي�ست لها، بل لكبار �سيدات 

الق�ر )اأزميو( زوجة امللك )ابريوم( وبناته.

كان يحق للملكة املدعوة )ملكتوم( القيام 

بطقو�س الزواج ال�رعية، ويقدمون ال�راب 

مريات ال�سهريات  بهذه املنا�سبة، وكان مهر الأ

امل������دن والقرى دللة عل������ى مكانتهن الكبرية 

)ِك�ِس������دوت – تي�سماردامو – ما�سيجيباعوت 

– تخاديتو – تركبو(.
�������رة امللكية  وق������د يتم ال������زواج داخل الأ

أو ب������ني موظفي البالط لكي ت������زداد اأوا�ر  ا

ال������ولء واملحبة بينهم، كم������ا حدث يف عهد 

امللك ابريوم، اإذ ابنته )دحريملك( وابنة اآخر 

تدعى )ماوؤوت( واأخ������رى )ريدوؤوت( يتخذن 

أزواج������اً لهن،  وكذلك  م������ن موظفي البالط ا

أبناء امللك يتزوجن من بنات موظفي البالط،  ا

فال�سيدة دامور – دا�سلي هي كنة امللك وابنة 

املدع������و )ريت������ي( الذي ي�سغ������ل وظيفة ناظر 

الق�ر. 

وهل ه������ذه الكنة هي نف�سه������ا التي قدم 

لهة مبنا�سبة ولدتها.؟! �ساحي لالآ امللك الأ

لهة مبنا�سبة الزواج،  قد يقدم هدي������ة لالآ

ي�س������ري ن�������س اإىل وجود مبن������ى ديني يف بلدة 

)بن�س( اإىل ال�رق من اإدلب )�سمال – غرب 

اإب������ال( اأطلق������وا عليه ا�سم اإى م������ا – مت / - 

م������وت – ام( = م������كان امل������وت الرئي�سي، اأي 

خا�س مبلوك اإبال الذين يدفنون يف )نينا�س 

= بن�������س( اإذ كان فيه متث������ال امللك مع امللكة 

قدم مبنا�سب������ة زواج امللك اي�سار – دامو من 

تابور – دامو، قدم������ه الوزير )ابريوم( وزنه 

31 غ م������ن الذهب. اإن امله������اداة عادة �سائعة 

يف اإب������ال، كما يب������دو، يف املنا�سبات املختلفة 

وخا�سة املالب�س، يف ح������الت الزواج وولدة 
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طف������ل والوفاة، وتكون الهدي������ة ح�سب منزلة 

أو اأخواتها  م امللكة ا املهدى اإليها، من اأخوة الأ

ح�سب بعد القراب������ة.. ويف زيجاتهم امللكية، 

�رة  خا�سة من قبل من هم اأقل مرتبة من الأ

امللكية احلاكم������ة، وحت�سني مرتبتها عندهم، 

أو اأخرى لتعزيز نفوذها، وقد كان اأثمن قما�س  ا

يف اإب������ال يدع������ى زارا، ورد يف الن�س: »رداء 

واحد من نوع زارا م�سبكني من وزن ع�رين 

مثقالً من الف�سة، �سنعتها والدة )ابى زكري( 

يف مدين������ة جيتني يف يوم زفاف ابنة ابريوم« 

اإ�سارة لهدايا متميزة وقيمة تقدم لبنة حاكم 

اإبال.

أما تع������دد الزوجات فقد كان معروفاً،  و ا

خرية   ومل يكن منت�راً كم������ا يف اأوغاريت، فالأ

ب�سب������ب موقعها البح������ري وغي������اب رجالها 

بينما يف اإبال احلي������اة القت�سادية مزدهرة، 

والجتماعية ي�سوده������ا املحبة، مرة اأحبطت 

امللك������ة حماولة زوجها امللك الزواج مرة ثانية 

من غريها، يف اإ�سارة اإىل تعدد الزوجات واإن 

كانوا يف�سلون الزواج بواحدة.

يف ن�سو�س ال�رق القدمي ويف اإبال بع�س 

الت�ريعات املت�سلة بالعالقات اجلن�سية غري 

أة غري  ال�رعي������ة، عقوب������ة من ي�ساج������ع امرا

متزوجة غرام������ة 3 ثريان)1( تدفع لويل اأمر 

الفتاة وجرمي������ة اغت�ساب الع������ذراء الرجم 

حت������ى املوت)2(. ومثل ه������ذه القوانني ت�سبق 

قانون حموراب������ي ال�سهري بحوايل 500 عام. 

�رة واحرام اآداب  هنا دلل������ة على حرمة الأ

بالئي. املجتمع الإ

6- �لزو�ج �ملتبادل – دبلوما�سية �ل�رشق 

�لقدمي:

أنه������ا )دولة( ع�سكرية  مل يعرف عن اإبال ا

أ�سا�س  بل ه������ي مملكة بنت عالقاته������ا على ا

اقت�سادي واجتماع������ي، واأهم هذه الظواهر 

الزواج، ويبدو اأن اأمريات اإبال كن مرغوبات 

بعد يف العراق مثاًل،  لدى جريانها، وحتى الأ

بالئي  أ�سهرهن )ِك�ِسدوت( اأخت امللك الإ من ا

)ابريوم(. اأعط������ى موافقته على زواجها من 

ملك كي�س يف ب������الد ما بني النهرين )العراق 

اليوم( وع������ادة املهر قد كان������ت موجودة، اإذ 

كان مهرها 972 جامو�س و935 عجل حويل 

و768 ث������ور م�سم������ن للذب������ح و388 ثور جلر 

املحاريث و241 بقرة ولود و1860 راأ�س من 

الغن������م و159 دابة من البغال حمّملة بالهدايا 

أربعة  وخم�س������ة خنازير وت�سعة ع�������ر اإياًل، وا

ع�ر دب������اً، وفر�س واحدة ه������ي للعرو�س كي 

تنقل عليها وتتم الزفة حولها – ما زالت هذه 

ول  العادة يف ريفنا – �سلم املهر يف ال�سهر الأ

م������ن ال�سنة التي �سميت �سنة زواج )ِك�ِسدوت( 

وهو ا�سم العرو�������س، لكن �سعب اإبال مل ير�س 

أي�ساً  بذلك اإذ طلب اأكرث من ذلك، باأن تقدم ا

اأخت ملك كي�س )زانيب دولوم = زينيب دولو 
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= دلل لتكون كاهن������ة تخدم يف معابد اإبال. 

وهنا جند مفهوم املقاي�س������ة العادة ال�سائعة 

اإىل الي������وم. يف ن�س األلخ  )تل عط�سانة يف 

�سه������ل العمق( ذكر ل������زواج ملكي مت بني ابن 

ملك األلخ املدع������و )عمي تقوم( وابنة ملك 

ح������داث الهامة بحيث  اإب������ال واعتربوه من الأ

�سار و�سيلة للتاأريخ فالن�س يقول حرفياً: يف 

ال�سنة الت������ي اأخذ فيها  امللك  )عمى(  تقوم  

ابن������ة وايل اإبال زوجة لبنه )�سنت عمي تقوم 

أ – نا،  لوغ������ال ينومامرت عامل مدينة اإبال  ا

أ – ن������ى، اأخريو( ه������ذا الزواج يف  دوم������و – ا

لف  لف الثاين ق. م بينما )ك�سدوت( يف الأ الأ

الثالث، وه������ذا دللة على تقلي������د �ساد األف 

عام، وتذكر ن�سو�������س اأخرى ا�سم ابنة امللك 

)زا – ين – ه������ي – ماري( – وبراأي ا�سمها 

)مرمي النزيهة( بالعروبية القدمية، وت�سفها 

آ�سو(. وثمة  أبارا( ملك مدينة )ا كزوجة لبن )ا

أم������رية ا�سمها )ت������ارام اورام( من بالط اإبال،  ا

وي�سفه������ا الن�س باأنها ابنة )عبيل كني( وكنة 

امللك )اورنا مو( ملك )اور( يف العراق.)3(

كما اأن ابن املل������ك األلخ احللبي )اأميتا 

كوم( قد زوج ابنه من ابنة ملك اإبال. 

الزواج امللكي بني مملكتني مت�ساهرتني، 

اعترب حدثاً هاماً، وتقدم فيه الهدايا: قما�س 

– زيوت – زينة وجموهرات.
كم������ا اأن املل������ك البالئي )ارك������ب دامو( 

بع������د جناحه يف تخلي�س امي������ار من �سيطرة 

ماري )عند الف������رات يف اجلزيرة ال�سورية(، 

ولي�سم������ن توطي������د العالق������ات �ساهر ملك 

اميار تي�سا – ليم )قد تك������ون ابنته( لتتزوج 

م������ن )روزي – دامو( ملك اميار.. ويف نف�س 

أي�ساً تزوجت )داتي – تو( من ملك  الوق������ت ا

)لومنان( وهي مدينة مل يحدد موقعها بعد.

كما اأن امللك )اي�سار دامو( عزز �سيا�سته 

مريتان  أ�سل������وب ال������زواج، اإذ تزوج������ت الأ يف ا

زمييني – كوباّبار - / اأو / )بركو( من ملك 

)بورمان()4( يف زم������ن ال�سنة العا�رة حلكم 

الوزي������ر )ابريوم(  وكذلك زوجا لوم من ملك 

وىل تلق������ت هدايا من  ح������ران. العرو�������س الأ

املن�سوجات ثم ت�سب������ح ملكة بلدة )بورمان(، 

ألب�س������ة من نوع )زارا( وعلى م�سابك  وتتلقى ا

من الذهب والف�سة.

كما اأن ابنة اي�سار – دامو وتدعى داجري�س 

مري ووريث عر�س )جنر(،  – دامو قد زوجت لأ
بال ت�سيطر  وهي ولية اإقليمية حملية تابعة لإ

عل������ى منطقة اخلابور، اأي�ساً ملك بلدة نريار 

– مل يحدد موقعها – تزوج من اأمرية اإبالئية، 
وق������د تك������ون حت�سلت على هداي������ا من بالد 

اأهله������ا.. وح�سلت على هداي������ا من�سوجات، 

�سلمت اإىل عري�سها، خ������الل مروره باإبال يف 

عودته من رحلته اإىل بلدة اآرمي.

مل تك������ن اأمريات اإبال املتزوج������ات للغربة 
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بالئ������ي، بل كن على  �سلهن الإ باملتنك������رات لأ

بالئية  م������رية الإ توا�س������ل م������ع اأهله������ن، فالأ

املتزوج������ة من ملك حران قد عادت اإىل اإبال 

ول، وكذلك ملكة  لولدة طفله������ا امللك������ي الأ

اإميار  /م�سكنة حالياً عند الفرات/ التابعة 

ب������ال ا�سمها )تي�سا - لي������م(. زارت البالط  لإ

م������رارا ً، اإحداها لت�س������ارك يف طقو�س زواج 

امللك )اي�سار – دامو( من زوجته )زوجالوم(. 

أم������ا ا�سم )تي�سا  )اي�س������ار( هي ب�س������ار اليوم. ا

طفال  – ليم( تي�سا = ت�س نقولها بالعامية لالأ
مبعنى زيارة وليم = ا�س������م �سائع تاريخياً يف 

املنطقة فملك ميخد – ميحا�س = حلب يف 

لف الثاين ق. م ا�سمه  ول من الأ الن�س������ف الأ

يرمي ليم.

بالئية – مبوجب  مرية الإ كان مهر زواج الأ

مر�سوم ملكي – بلدة وهي اميار عند الفرات 

ويف ن�س زواج اإحدى بنات ملك اإبال املدعوة 

دامور دا�سينو تزوجت من ملك بلدة دولو!

7- طقو�س �لوفاة: 

بالئية بعي������دة عن اأي  أة الإ مل تك������ن امل������را

أو اجتماع������ي، اإذ هي عن�ر  ن�س������اط اإداري ا

فعال وم�رف حتى يف حالت الوفاة.

دارة  بعد موت الوزير )ايريوم( قدمت الإ

ج������راء طقو�س التطهري:  احلكومية عطايا لإ

م  ب������ى – زك������ري ابنه ووريث������ه ثم لأ اأولً: - لإ

املل������ك ويتين������ب دولوم = زين������ب اأخت  امللك 

م������رية )دام - دجن������ر(. كم������ا  وجدن������ا   والأ

ت�سامناً بني الن�ساء حني ماتت )دو�سيكو( اإذ 

�سجلت ح�سابات تلك ال�سنة يف البدء اللبا�س 

اجلنائزي واحلاجات اجلنائزية، ثم العطايا 

خري  ال�سخ�سية املقدمة لها من امللكة ويف الأ

وىل يف البالط بعد  م������ا قد تقدمه ال�سيدة الأ

موت حماتها املزعجة؟

كما اأن )داتي – تو( ملكة )لومنان( زارت 

)احلرم املقد�س( القري������ب من اإبال، وكذلك 

)دو�سيك������و( ح�ّرت عطي������ة تقدمها للحرم 

املقد�س عند موت هذه امللكة كانت الكاهنة 

)طريين – دامو( – رمبا اأختها – قد قامت 

باإجناز طقو�س التطهري يف اإبال.

وتق������دم القرابني من قبل ث������الث ن�س����اء 

مرية ِك�س������دوت وزاع�سة  امللكة مثاًل، ث������م الأ

)عائ�س������ة( ابنة الوزير )اإبي – زكري(، ومل يكن 

أية مرتب������ة كهنوتية لكن  لهات������ني ال�سابت������ني ا

مكانة )ك�سيدوت( تعادل اأخيها الوريث للعر�س 

)اراك – دامو( وهي التي تزوجت فيما بعد 

من ملك كي�س يف العراق..  

بالئية و�مُللكية: �ملر�أة �لإ

رغم قلة الن�سو�س التي ت�سري اإىل ملكيتها 

را�سي، ففي وثيقة عن  فق������د كانت تتملك الأ

ر�س  را�سي املدارة باإ�راف الق�ر ذكر لأ الأ

مزروعة باأ�سج������ار الزيتون املوزعة بني عدد 

من القرى، امللك ثم امللكة والوزير )اآروكوم( 
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ثم النبالء واأخرياً مراقب ال�سّناع.. ومبا اأن 

امللك )اي�سار – دام������و( قد كان قا�راً فقد 

كانت اأمه )دو�سيكو( ترافقه يف تنفيذ �سلطاته 

بوحدات العمل ميكن القول حظيت بع�سهن 

بالئي مبرتبة عالية، وا�ستفدن  يف املجتمع الإ

أرا�س������ي الق�ر ل�ساحله������ن اخلا�س،  م������ن ا

له  منه������ن الكاهنة )دام – دجنر( يف معبد الإ

أدابال( ال������ذي كان معبده )حرمه( املقد�س   )ا

الرئي�س������ي يف كل م������ن )لوب������ان( و)لروجاد( 

وىل  والواقعتان خارج اإب������ال، ونحن نرجح الأ

يف اإدلب / لوبان والثانية يف �سهل الروج، اإذ 

ت�سري وثائق اأخ������رى اإىل وقوعهما قرب اإبال 

وحتت اإدارتها. 

أم������ا الزينة فلم تكن يف اللبا�س فقط، بل  ا

ختام حتب الزينة، ترتدي  اأظهرتها بع�س الأ

مئ������زراً، و�سعرها م�سف������ور، وتتزين باحللي 

املربومة والقرط واخلامت.

واأخ������رياً ولي�������س اآخراً، كل ه������ذه املكانة 

بالئي������ة، مل حت������ظ ب������ه غريها يف  أة الإ للم������را

خ������رى واإل مل تذكره������ا الرقم لو  املمالك الأ

كان������ت على هام�س املجتم������ع بل هي يف بنية 

املجتمع �ساهمت يف ح�س������ارة زاهية �سادت 

األفي عام!!!

كانت الرثوة احليوانية وفرية يف مملكة اإبال!  -1

�سالمية رجم الزاين! وكذلك يف ال�رشيعة الإ  -2

كنة بالبالئية )كالنوم( وهذا ما يوؤكد على تالقي العربية بالبالئية.  -3

ثرية! )بورمان( نرجح هي موقع تل الرمان/ بربمان غرب اإدلب وهو تل اأثري غني باللقى الأ  -4
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يُخ�س�س ق�سطاكي احلم�سي )1858 _ ا 194م( البابني الثالث والرابع 

 للحديث 
)1(

من كتابه: »منهل الوّراد يف علم النتقاد _ اجلزء الثالث 1935«

عن فن الرواية الذي يرى يف ازدهاره منذ مطلع القرن التا�سع ع�ر ازدهاراً 

دبي، وحلرية القول والتعبري. وميكن للدار�س اأن ي�ستنتج  للمدني������ة، وللنقد الأ

ح������كام النظرية املتعلقة بن�ساأة  راء والأ م������ن معاينة هذين البابني جملة من الآ

أ�سلوبها وفوائدها. مما يزال  أنواعها وا الرواية ومفهومها وجماله������ا ومادتها وا

حت������ى يومنا هذا مثار اأخذ ورّد وجتاذب ب������ني ُمنّظري الرواية وامل�ستغلني يف 

حقولها من نّقاد ودار�سني وباحثني.

مفهوم »فن الرواية«

طاكي احلم�صيصطاكي احلم�صيصطاكي احلم�صي صعند ق�صعند ق�

�أديب وناقد �سوري.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري

❁

˜

❁
نذير جعفرنذير جعفر
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- ن�ساأة فّن �لرو�ية:

راء يف حتديد ال�سياق التاريخي  تتعّدد الآ

والجتماع������ي والثقايف الذي ن�س������اأ فيه فن 

الرواية بتع������دد النق������اد والدار�سني، وميكن 

للباحث اأن ير�سد اجتاهني رئي�سني يف هذا 

أولهما ما ذهب اإليه هيغل )1770_  ال�سدد، ا

1831( وتبع������ه في������ه لوكات�������س )1885 _ 

1971( يف كتابه: »نظرية الرواية _ 1916« 

ثم غولدمان )1913 _ 1970(، وعدد من 

البنيويني ال�سراكيني، من اأن الرواية تطورت 

أ  عن امللحمة يف �سياق حت������ّول اجتماعي بدا

 .
)2(

قط������اع وانتهى ب�سع������ود البورجوازية بالإ

وثانيهما ما ذه������ب اإليه باختني )1895 _ 

1975(، وع������دد من ال�سكالنيني الرو�س، من 

اأن هناك تناق�ساً وا�سحاً بني هذين النوعني 

دبيني. الأ

ال�س������وت  اأح������ادي  ن�سي������د  فامللحم������ة 

)monody( مرتبط بوحدة اللغة القومية 

ومركزيتها، بينما الرواي������ة هي ن�س متعدد 

�س������وات مرتبط عنده  �س������وات. وتعّدد الأ الأ

بالتفكك والتنوع الكالمي، وبالطبقات الدنيا 

. فاإذا 
)3(

والقاع الجتماعي ل بالبورجوازية

دبي������ة املتناغمة واملغلقة  جنا�س الأ كان������ت الأ

قد ولدت يف م������دار الطبقات امل�سيطرة فاإن 

الرواي������ة انبثقت م������ن درك املجتمع واأعتابه 

دبية كانت  جنا�س الأ ال�سفلى. ولهذا ف������اإن الأ

ت�ستمر يف �سماء املوروث وحماية املا�سي، يف 

حني جاءت الرواية مع تقدم التاريخ وو�سول 

.
)4(

الطبقات امل�سطَهدة اإىل امل�رح الكوين

أم������ا ق�سطاكي احلم�س������ي فينحو منحى  ا

آخ������ر يف حتدي������د ال�سياق ال������ذي ن�ساأت فيه  ا

أ�سا�س فن  الرواي������ة احلديث������ة، ف������ريى اأن: »ا

الرواي������ات وعماده هو املراقب������ة، اأي مراقبة 

املوؤل������ف اأخالق الب�������ر، لينب�������س عواطفهم 

واأ�رار نفو�سهم يف حالت الر�سا والغ�سب، 

أو  أو احل������زن وال�رور، ا أو احل������ب والبغ�س، ا ا

�سع������ة ال�سدر و�سيقه، اإىل غري ذلك من كثري 

حداث  احلالت التي تختل������ف باختالفها الأ

ن�ساين،  النف�ساني������ة يف اجلن�سني من النوع الإ

دراك هذا الغر�س اإل بامل�ساحبة  ول �سبيل لإ

والجتم������اع واملعا�رة م������ع خمتلف الطبقات 

م�سار  املتمدن������ة، ول يتي�ر ذل������ك اإل يف الأ

التي ا�ستبح������ر فيها العمران والرف والغنى 

أ�سباب اللهو وال�رور، وتوقرت فيها  و�سائ������ر ا

الجتماعات واملحافل وجمامع العلم وال�سعر 

و�سائ������ر الفنون البديعة، وه������ذا كله يندر اأن 

يجتمع يف غ������ري العوا�سم العظيمة التي هي 

.
)5(

دور املمالك واجلمهوريات«

ويكت�س������ب ه������ذا ال�ستنت������اج يف حتديد 

ال�سي������اق ال������ذي ن�ساأت فيه الرواي������ة اأهميته 

ول: ربط هذه الن�ساأة  ال�ستثنائية ل�سببني، الأ

باملجتمع املتمدن بكل م������ا يعنيه من عمران 

أة  ومنط حي������اة واختالط بني الرج������ل واملرا

خر، من دون تقييدها بالثورة  وانفتاح على الآ
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أ�س������ار لوكات�س،  البورجوازي������ة كما ا

أ�سار  أو بالق������اع الجتماعي كم������ا ا ا

باخت������ني. والثاين: الوع������ي املبكر 

ملفه������وم الرواي������ة الت������ي تتخذ من 

ن�ساني������ة وتقلباتها جمالً  النف�س الإ

رئي�ساً لها. وبهذا التحديد لل�سياق 

الذي ولدت في������ه الرواية واملجال 

ال������ذي ترت������اده، يك������ون احلم�سي 

أبرز  أ�س�������سّ عربياً للنظ������ر يف ا قد ا

الرواية  تاريخ  تواجه������ان  ق�سيتني 

ونظريتها ونقدها يف اآن معاً. كما 

�سيك������ون من املفيد التاأكيد على ما 

ذهب اإليه م������ن اأن الرواية العربية 

مل تظه������ر اإل يف احلوا�ر املدينية 

 .
)6(

ومنها اأولً بالد ال�سام، ثم م�ر

وقد تبعه يف هذا التحديد لل�سياق 

الجتماعي الثقايف الذي ظهرت فيه الرواية 

ع������دد كبري من النق������اد والدار�س������ني العرب 

يف وقتن������ا الراهن، حت������ى اإن املوؤمتر الثاين 

للرواي������ة العربية الذي انعقد يف القاهرة يف 

الع������ام )2004( جاء حتت عن������وان: »الرواية 

واملدين������ة«. وخرج با�ستنتاج بالبنط العري�س 

مفاده: »الرواية ابنة املدينة«. وهذا ما يعّزز 

آراء احلم�س������ي ويعيده اإىل دائرة ال�سوء من  ا

جديد.

- بني �لرو�ية و�لق�سة:

يف نفيه لوجود ف������ّن الرواية عند العرب 

أنه������م »عرفوا �سيئاً من  ي�سري احلم�سي اإىل ا

الفن الق�س�س������ي« وياأتي باأمثل������ة على ذلك 

منها كتاب »كليلة ودمن������ة« وا�سفاً اإياه باأنه: 

أل�سنة احليوان،  »م�سهور وكله حكايات على ا

اإل اأن م������راد موؤلفه منه وع������ظ ون�سح اأحد 

ملوك الهن������د«. كما يذكر مقامات احلريري 

التي يرى فيها: »حكايات ُملهية يف ظاهرها 

وتت�سمن �سيئ������اً كثرياً م������ن اآداب الف�ساحة 

والبيان، ولكنها ل تنطوي على بيان �سيء من 

ملام بعادات القوم لع�ره  أو الإ اأدب النف�������س ا

اإل �سيئ������اً �سئياًل جداً«. اأما كتاب »األف ليلة 

أن������ه اإذا كان فيه:  وليل������ة« ف������ريى احلم�سي ا
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»�سيء م������ن فن الروايات اأو من اأدب النف�س، 

داب يف ذلك العهد كانت يف اأحّط  فهو اأن الآ

قدام  الدرجات. اإذ يف الكتاب من الفح�س والإ

على الرذيلة ما يجب اأن مُيَحى خياله من كل 

نه اأهله ب������اأدب النف�س«. وي�سيف  بيت يح�سّ

احلم�سي حمدداً املرحلة التي ظهر فيها فن 

الرواية بقوله: »وفن الروايات مل يكن معروفاً 

أوروب������ة اإل يف  عن������د اليون������ان ومل يعرف يف ا

الق������رن ال�سابع ع�ر وقيل بل ال�ساد�س ع�ر، 

أنه مل يظهر عنده������م مبظهر ا�سرعى  عل������ى ا

دب������اء وا�ستدعى انتباه احلّذاق من  أ�سماع الأ ا

أوائل القرن  اأهل الف�سل واحلكم������اء اإل يف ا

.
)7(

التا�سع ع�ر«

راء  وميكن للدار�س اأن ي�ستنتج من هذه الآ

وىل: اأن احلم�سي  ثالث نق������اط رئي�س������ة، الأ

مييز بني فن الق�سة وفن الرواية. والثانية: 

أدبياً  أنه ينظ������ر اإىل الرواية بو�سفه������ا نوعاً ا ا

وروبيني والعرب على  تاأخر ظهوره عن������د الأ

حّد �سواء ومل يتبل������ّور يف اأوروبة اإل يف مطلع 

الق������رن التا�سع ع�ر، وهذا م������ا يُجمع عليه 

معظم النق������اد الذين تناولوا ن�س������اأة الرواية 

احلديث������ة م������ن هيغ������ل اإىل ج������ون هالربين. 

أنه ي�س������رط يف الرواية ت�سمنها  والثالث������ة: ا

على اأدب النف�س وعادات القوم يف ع�رهم. 

ويو�ّسع ه������ذا الت�س������ّور للرواي������ة يف الفقرة 

التالي������ة من هذا الباب م�سرياً اإىل انت�سار فن 

الرواي������ة وجمالته بقول������ه : »وعرفوا ما فيه 

فكار، ومن بعيد  من ف�سيح املجال ل�سوابق الأ

هواء  حداث النف�سانية والأ املدى لت�سوير الأ

ن�سانية، وم������ا يتبطن ذلك من البحث عن  الإ

�سباب، وما ينبعث عنها من درا�سة  العلل  والأ

. وبذلك يحدد احلم�سي 
)8(

الطباع الب�رية«

ثالثة جم������الت رئي�سة ي�س������رط حتققها يف 

حداث  ف������كار، والأ الرواية، ه������ي: �سوابق الأ

ن�ساني������ة وما يتبعها  هواء الإ النف�ساني������ة والأ

أ�سب������اب. ودرا�سة الطباع. وهو يف  من علل وا

هذا التحديد ميي������ز الرواية عن �سواها من 

أدبياً جماله  املرويات ال�ردية، بو�سفها عماًل ا

البتكار يف الفكرة، وفهم وت�سوير الدوافع، 

ر�ساد والت�سلية  وحتليل الطباع، ل الن�سح والإ

أو الف�ساحة والبيان  على م�ستوى امل�سمون، ا

على م�ست������وى ال�سكل. كما ي�ستبعد عن الفن 

الروائي كل ما ل يحقق هذه ال�روط مبا يف 

ذلك روايات ع�ر النه�س������ة العربية، حيث 

أّما ما وقع اإلينا من الروايات املوؤلفة  يقول: »ا

يف �سوري������ة وم�ر منذ ن�سف قرن اإىل اليوم 

فلي�س������ت يف �س������يء من الفن ال������ذي نحن يف 

.
)9(

�سدده«

�أ�سلوبيت���ه-  )�أبو�ب���ه-  �لرو�ي���ة:  ف���ّن   -

فو�ئده(:

أن������واع الرواي������ة تبعاً  �سّن������ف احلم�سي ا

�سلوب  للم�سمون الذي تتناوله، ولي�س تبعاً لالأ

الفنّي الذي يغلب عليه������ا، ملّمحا بذلك اإىل 

الرواية الجتماعية، والبولي�سية، والنف�سية، 
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والتاريخية، من دون اأن يذكرها بهذا ال�سم. 

فاأبواب فّن الروايات تتعّدد كما يرى: »بتعّدد 

غرا�������س التي اتخذها كتابه������ا البارعون،  الأ

فمنهم من راأى اأن يق�ر حتقيقه على حذق 

الِفرا�سة اأو احلد�س يف بع�س النا�س، فجعل 

أو رقيباً، واآخر راأى اأن  بطل روايته متج�ّس�ساً ا

يجمع يف تدقيقه تاأثري ع�سري ال�سوء وعدواه 

ول �سّيما يف نفو�س ال�سغار والفتيان، وتفّرع 

بواب ف������روع كث������رية، فمنها ما  من ه������ذه الأ

ق�������روه على اجلرائ������م باأنواعها ورتبها من 

اأفظعه������ا اإىل اأخفها �������راً، ومنها ما ق�روه 

عل������ى غرائب اخلب������ث يف بع�������س النفو�س، 

أبدع املزايا  ومنها ما و�سف������وا فيها و�سوروا ا

. »وقد يرى املوؤلف 
)10(

والف�سائل الب�رية..«

أو  اأن يدمج الق�سة يف رواية واقعٍة تاريخية ا

�سباب النف�سية  بع�س تلك الواقعة يعلل بها الأ

التي كانت ال�سب������ب لوقوعها مما قد مل يكن 

أنه يكون مما ا�ستنبطه  أو ا تنبه له موؤرخ قبله، ا

املوؤلف وفيه من �سبه ما يحدث يف العامل على 

تقادم الدهر، ما يجعله قرين الت�سديق. غري 

.
)11(

بعيد عن احلقائق املعروفة«

�سارة اإىل الرواية التاريخية  وتعد هذه الإ

الت������ي ل ت�ستعي������د التاري������خ لذاته ب������ل تعيد 

ترهين������ه، وت�ستنبط منه ما يف�������ر اأحداثه، 

أو م������ا ي�سبه ما يحدث يف الواقع على تقادم  ا

نها حتدد الفارق  همية، لأ الدهر، يف غاية الأ

اجلوهري بني رواية التاريخ، واإعادة اإنتاجه 

فنّيا، بغر�س تف�سريه، وحتليله، وفهم خفاياه، 

مب������ا يجعله ما�سياً م�ستم������راً يف احلا�ر ل 

منقطع������اً عنه. كما تلّمح اإىل العالقة اخلفية 

ب������ني التاري������خ والرواية، وامل������وؤرخ والروائي، 

اللذين قد ي�ستخدم������ان مادة واحدة باأدوات 

خمتلفة.

واإذا كان احلم�س������ي قد »جتّنب اخلو�س 

يف كل م������ا له �سلة بو�سائل الت�سكيل ال�ردي 

�ساليب  للن�سو�س، مب������ا يف ذلك اللغ������ة والأ

حداث  وعنا�ر البناء الفني كال�سخ�سيات والأ

مكنة، وان�������رف اهتمامه اإىل  زمنة والأ والأ

»اأخالق الب�ر«، كما يذكر الدكتور عبد اهلل 

�سارة اإىل  ،  فاإنه مل يغفل كلياً الإ
)12(

اإبراهي������م

أ�سلوب الرواية، يف حدود  بع�س خ�سائ�������س ا

املرجعيات النقدية الغربية التي اتكاأ عليها، 

م������ن ذلك تركيزه على الو�س������ف، والت�سويق، 

والو�س������وح، والت�سوي������ر. قائ������اًل يف ذل������ك: 

أ�سياء م������ن دقة الو�سف  »ويتخل������ل ذلك كله ا

واحل������ذر وح�س������ن التعبري و�سهول������ة التفهيم 

وت�سوير ح������الت النف�س يف �سائر مظاهرها 

مم������ا ل يفيه حق������ه اإل الرا�سخ������ون يف هذا 

الفن«. فالو�سف، واحلذر )الت�سويق(، وح�سن 

التعبري، و�سهولة التفهي������م، وت�سوير حالت 

أ�سلوبي������ة تتعلق ببنية  النف�س، كله������ا �سمات ا

الن�س ال�ردي وتلقّيه وتداوله. اأما اخلو�س 

يف عنا�������ر البناء الفني م������ن منظور فهمنا 

الراهن فيبدو جمرد رغبة مل يكن ما ي�ساعد 
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على حتققه������ا يف ال�سياق التاريخي والثقايف 

الذي �سدر فيه كتاب احلم�سي.

غرا�������س واملالم������ح  ب������واب والأ وم������ن الأ

�سلوبية للرواية، ينتقل احلم�سي اإىل بيان  الأ

فوائ������د الفن الروائي قائاًل: »اأما فوائد هذا 

الف������ن بعد الذي عددناه، فاإنها لعموم النا�س 

ت�سلية تلهو بها اخلواطر، وللعقالء لذة تتغذى 

دب فكاهة،  هل الظرف والأ بها العق������ول، ولأ

وللعلماء جم������ال لال�ستب�س������ار والعتبار يف 

دقائق احل�سن واختالف تاأثرياتها يف النفو�س 

الب�رية، وما ميكن  الو�سول اإىل جالئه من 

الغوام�س الطبيعي������ة اإىل غري ذلك من �ستى 

التحقيقات، وفيها ما يلهو به الكبار، ويهذب 

ال�سغار، وير�سد اإىل الطريق القومي من اأدب 

النف�س للنوعني، اإذ قلّما جتد عند الوّراقني 

_ باع������ة الكت������ب _ كتاباً م������ن هذا الفن 

ل يلي������ق اأن يوجد يف خدر الع������ذراء. وعلى 

اجلملة فقد جعلوا فن الروايات خزانة العلم 

.
)13( 

ن�ساين« الإ

اإن تثمني احلم�سي لفن الرواية الذي يرى 

فيه تلبية ل������كل اأفراد املجتمع على اختالف 

اأجياله������م وم�ستوياتهم الفكرية والجتماعية 

يكت�سب اأهميته يف تلك املرحلة نظراً ملا كان 

يقابل ب������ه فن الرواية م������ن ازدراء يف مطلع 

القرن الع�رين. فات�سال »الرواية باملرويات 

ال�ردي������ة ه������و ال������ذي جعلها ت������رث النظرة 

الدونية والحتقار اللذين كانا موجهني �سد 

أدبياً  تلك املرويات من قبل، اعتربت الرواية ا

)كذا( منحطاً ينبغي التحذير منه، ومل ينظر 

.
)14(

أدباً رفيعاً اإليها بو�سفها ا

وميك������ن للدار�������س اأن ي�ستنت������ج من ن�س 

احلم�س������ي يف فوائ������د الرواي������ة جمل������ة من 

أولها وعي������ه املبكر لتعدد  الق�ساي������ا املهمة، ا

م�ستويات التلقي ما ب������ني العامة واخلا�سة، 

أة والرجل، مما ي�سري  والكبري وال�سغري، واملرا

اإىل تع������ّدد القراءات بتع������دد م�ستوى وميول 

الق������راء، وت�سب هذه النظرة الثاقبة يف اآخر 

الن�سي.  ال�ستقبال  �سو�سيولوجي������ا  نظريات 

وثانيها فهم������ه لوظيفة الرواي������ة يف حتقيق 

املتعة واملعرفة والفائدة، وهو ما ي�سعى اإليه 

والرواية خ�سو�س������اً. وثالثها  الفن عموم������اً 

نظرته التنويرية له������ذا الفن الذي يرى فيه 

ن�ساين، يف الوقت الذي كان  خزان������ة العلم الإ

يُحارب فيه، ويُنظر اإليه با�ستهجان.

وىل الت������ي انطلق منها  اإن املنطلق������ات الأ

احلم�سي يف فهم������ه للفن الروائي، ما زالت 

أ�سا�ساً لكثري من النقاد والدار�سني يف  ت�سكل ا

فهمهم لهذا الفن، ولوظيفته، ولعل يف اإعادة 

قراءة تل������ك املنطلقات وحتليلها واإغنائها ما 

يعزز مكانة احلم�س������ي ويدفع به من جديد 

اإىل واجهة احلوار امل�ستمر عن الرواية، هذا 

ن امل�سهد  الف������ن اجلميل ال������ذي يت�س������ّدر الآ

بداعي وي�ستاأثر باهتم������ام القّراء والنقاد  الإ

ودور الن�ر على حّد �سواء.
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أو اأدب العرافات واملذكرات واليوميات م�سطلحات متعددة  اأدب ال�سرية ا

دب، الذي يدونه اأ�سحابه مركزين  ا�ستخدم������ت للدللة على ذلك النوع من الأ

عل������ى حياته������م الفردية وتاريخه������م ال�سخ�سي الذي عا�س������وه، اأو عن مراحل 

أوكل������ت اإليهم مهمة القيام  أ�سخا�س ا دب الذي يدونه ا أو ه������و الأ حم������ددة منه، ا

أ الهتمام بهذا النوع من الكتابة يف  بتدوين �سرية حياتهم نيابة عنهم. وقد بدا

أدبن������ا العربي احلديث منذ مرحلة مبكرة، واتخذ �سكلني اثنني هما الرجمة  ا

م ال�شابيشم ال�شابيشم ال�شابي أبو القا�اأبو القا�شأبو القا�شأبو القا�

مل والبحث عن قيم جديدة يوميات الغربة والأ

مار�ت ناقد وكاتب �سوري مقيم يف �لإ

�لعمل �لفني: �لفنان �ساديي �لعي�سمي

❁

˜

❁
مفيد جنممفيد جنم
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وال�سرية الذاتية. واإذا كانت الرجمة تعود اإىل 

رامي ويعد ياقوت احلموي اأول من  اأ�سلها الآ

أوائل القرن ال�سابع  ا�ستخدمها يف معجم������ه ا

الهج������ري مبعنى احلي������اة ال�سخ�سي������ة، فاإن 

كلمة ال�سرية الذاتي������ة اتخذت معنى التاريخ 

امل�سهب للحي������اة، يف حني اأن كلمة اليوميات 

أ ا�ستعمالها يف  أو املذك������رات ال�سخ�سية ب������دا ا

دب الذاتي. وكان  الع�ر احلديث مبعنى الأ

أيام  الرّحالة العرب قد ا�ستخدموه يف تدوين ا

أوه من  أو را رحلتهم وما جرى فيها من اأحداث ا

م�ساهد، اإ�سافة اإىل �سري امللوك وال�سالطني 

الت������ي كتبوها ك�سرية الظاه������ر بيرب�س و�سرية 

يوب������ي. ويتجلى الختالف  �س������الح الدين الأ

بني ال�سرية الذاتية واملذكرات يف كون ال�سرية 

الذاتية ت������روي )ما�سياً ب�������رد متوا�سل يف 

م������ا تكون املذك������رات واليومي������ات عبارة عن 

مدونات لها قوة الوثيقة التي ل ميكن تعديل 

. وهي تكتب ب�سور حميمة دون اأن 
)1(

زمنها(

يراهن كاتبها على قارئ مفر�س. 

 يوميات �ل�ساعر �أبو �لقا�سم �ل�سابي

أبو القا�سم  �سكل������ت احلياة التي عا�سه������ا ا

ال�ساب������ي جزءاً من ظاه������رة عرفت بظاهرة 

دب������اء الذين اأدركهم امل������وت، وهم يف اأوج  الأ

بداعي، ورغم  تفتح �سبابه������م وعطائه������م الإ

ذلك ا�ستطاعوا اأن ي�سكلوا عالمات بارزة يف 

بداعية  دب واحلياة بفعل الروؤية الإ م�سرية الأ

املتقدم������ة الت������ي كانوا ميتلكونه������ا والتجربة 

الرثي������ة التي قدموها فق������د رحل عن عمر مل 

يتج������اوز اخلام�سة والع�رين عاماً، ميتد من 

ع������ام 1909 وحت������ى عام 1934 ف������كان هذا 

امل�سري املاأ�ساوي تتويجاً لرحلة حياة ات�سمت 

بطابعه������ا الدرامي احلزين ال������ذي تولد من 

ال�������راع املحتدم ال������ذي عا�سه ب������ني �سوقه 

الكبري اإىل حي������اة تكون )�سعل������ة حية نامية، 

 و�سعوره 
)2(

ت�سطرم يف موقد ه������ذا الوجود(

القا�سي واملرير بغربة الوجود والفكر والروح 

�س������واق روحه بعد اأن  يف واق������ع لي�ستجيب لأ

انغلق الواقع على بوؤ�سه وجموده، وراح �سدنة 

ثقافة الن�سخ والنق������ل وحّرا�س قيم التقاليد 

القدمي������ة يف املجتم������ع يحارب������ون اأي جديد 

أنني  ن اأدركت ا ن اأين غري������ب / الآ أ�سعر الآ )ا

أبناء بالدي اإنني طائر غريب بني  غريب بني ا

ق������وم ل يفهمون كلمة واح������دة من لغة نف�سه 

)3(
اجلميلة(.

�ساهمت عوامل عديدة، يف تكوين الوعي 

اجلديد عند ال�سابي، ورفد جتربته ال�سعرية 

بداعية فكرياً وجمالياً،  مبا مينحها قيمتها الإ

ويجعلها اأكرث تعبرياً عن املخا�سات ال�سعبة 
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احلياة  التجدي������د يف  لروح 

الثقافي������ة الراك������دة. وياأتي 

يف مقدم������ة ه������ذه العوامل 

الدور التنويري الذي لعبته 

�سخ�سية والده الذي تتلمذ 

أي������دي امل�سلح الديني  على ا

املع������روف حمم������د عب������ده، 

أثناء درا�ست������ه يف اجلامعة  ا

وكان  بالقاهرة،  زهري������ة  الأ

اأحد اأع�ساء حركة التجديد 

ال�سلفية يف تون�س. وقد بدا 

أث������ري وا�سحاً، من  ه������ذا التا

خالل العالقة القوية، التي 

كان������ت تربطه به بعد رحيل 

والدته املبكر، اإذ �سكل مالذه 

وقدوته ومثاله يف احلياة، فكان لرحيله التاأثري 

أيها القلب!  أبي ا الكبري على حياته )لقد مات ا

، ثم تاأتي بعد 
)4(

فماذا لك بعد يف هذا العامل(

أدباء  ذلك قراءاته الوا�سعة واملكثفة لكتابات ا

املهجر اأمثال جربان خليل جربان وميخائيل 

أبو ما�سي، اإ�سافة اإىل قراءاته  نعيمة واإيليا ا

أبوللو يف م�ر  يف كتاب������ات �سعراء مدر�س������ة ا

أ�س�سوا للتحولت  ا والحيائيني العرب الذين 

اجلديدة، يف ال�سعرية العربية، كما جتلت يف 

طروحات وقي������م الجتاه الرومن�سي الفكرية 

دب  واجلمالي������ة. كذلك �ساهم������ت قراءته لالأ

الغربي، املرج������م اإىل العربية يف تعزيز هذا 

الجتاه واإغنائه.

ومل يك������ن له������ذه الطروح������ات والقي������م 

واملفاهيم اجلديدة اأن جتد �سداها العميق يف 

نف�س ال�سابي لول وجود القابلية وال�ستعداد 

يجابي معه������ا �سواء على م�ستوى  للتفاعل الإ

أو  أو امل������زاج والتكوي������ن النف�س������ي، ا الفك������ر، ا
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املوهبة التي كانت ت�سيق بتلك النمطية، من 

الكتابة التقليدية التي درج عليهما ال�سعراء 

أفق������د ال�سعر روح  آنذاك، مما ا التقليدي������ون ا

بداع وحّول������ه اإىل ممار�سة تقوم  احلي������اة والإ

على املحاكاة والتقليد. لقد تكاملت درامية 

امل�سائر التي عا�سه������ا ال�سابي يف حياته مع 

درامي������ة الواقع الجتماع������ي والثقايف الذي 

عا�س فيه حتى غدت جتربة حياته الق�سرية 

أورثته  قدار وامل�سائ������ب، التي ا رحلة م������ع الأ

ال�سعور الفاجع بغرب������ة احلياة وق�سوتها، اإل 

اأن ذلك رغ������م وطاأته النف�سي������ة والروحية مل 

يفق������ده �سبوته واأحالم احلي������اة. لقد ولدت 

ه������ذه الثنائي������ة املتقابل������ة التوت������ر الدرامي 

اخل������الق الذي و�سم حيات������ه و�سعره مبي�سمه 

اخلا�س، ومنحهما ذلك النو�سان بني حالتني 

خمتلفتني، م������ن ال�سعور بالق������وة والعنفوان، 

حباط والياأ�س. لقد  وال�سعور بال�سع������ف والإ

كان ال�ساب������ي �ساعراً ريادي������اً، وناثراً متميزاً 

ودار�ساً جيداً لل�سع������ر العربي القدمي بحكم 

أتاح  ثقافت������ه الوا�سعة، وتعدد م�سادرها مما ا

له اأن يعيد قراءة هذا الراث ال�سعري بروؤية 

ووع������ي جديدين. ويعترب كتاب������ه )املذكرات( 

ثر النرثي الوحيد ال������ذي يت�سل بتجربته  الأ

ال�سعرية ات�سالً وثيقاً على اأكرث من م�ستوى، 

يف الوقت الذي يتجاوز فيه التقاليد وال�سنُ 

املتع������ارف عليها يف كتاب������ة املذكرات عندما 

يحاول اأن ينتقل من لغ������ة التدوين والتقرير 

والوقائع اإىل لغة البوح واملكا�سفة التي تغو�س 

يف اأعماق الذات، وت�ستبطن عاملها الداخلي 

املوار وامل�سطرب، من خالل لغة، تتقاطع يف 

بنيتها املجازية وال�ستعمارية مع لغته ال�سعرية 

روؤية ومكا�سف������ة وتخيياًل، حيث تك�سف تلك 

اللغة يف بوحه������ا احلزين عن مكابدة الذات 

وتوترها وخوفها املعرب ع������ن معاناة ال�ساعر 

أنذا اأنظر اإىل غيابات املا�سي،  الوجودية )هاا

 
)5(

بد الغام�س الرهيب( واأحدق بظلمات الأ

وم������ا حتمله من �س������ور الفقد وامل������وت التي 

لزمته منذ بدايات حياته التي �سهدت غياب 

وجوه اأ�سدقاء طفولته الذين خطفهم املوت 

و�سي������اع ذكري������ات ما�سيه م������ا جعله يتوقف 

ليتاأمل )ر�سوم احلي������اة اخلالية التي تناثرت 

م�ستعيداً ف�سول 
 )6(

أيامي( من �ريط ليايلَّ وا

احلياة الغابرة الت������ي عا�سها معهم هرباً من 

متاعب العي�س واأحزان احلياة كما يقول.

�لتعيري عن �لغربة

ارتبطت لغ������ة املذكرات، مب������ا هو ذاتي 

ووج������داين خا�������س، وق������د عك�س������ت �سعوراً 

ن�ساين  قا�سياً ومريراً ب�رط������ه الوجودي والإ

¥µ
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املاأ�ساوي، وحالة احل������زن والعزلة التي كان 

�سياء،  يعي�سها، وروؤيته اإىل احلياة والوجود والأ

وجتلّ������ى ذلك من خالل بني������ة اللغة ال�سعرية 

التي ي�ستخدمه������ا بكثافة وا�سحة، تدل على 

ارتب������اط هذه اللغة، مبا هو ذاتي خا�س عرب 

ا�ستخ������دام لغ������ة الب������وح واحل������وار الداخلي 

)املنول������وج( و�سمري املتكلم الدال على الذات 

املتكلم������ة التي هي ذات ال�ساعر)لغة نف�سي- 

أنني بلبل �سماوي- ماأ�ساة قلبي  حنني قلبي- ا

أنني  أنا�سيدي- اأدركت ا الدامية- غنيت لهم ا

بلب������ل غريب- تاأمل له������ا نف�سي- ت�سطرب يف 

نف�سي- تعج يف قلبي- فرغت من تاأمالتي- 

تعيد اإىل نف�س������ي- تطاوعن������ي نف�سي- اأرى 

بعين������ي رفي������ف احلي������اة- طاف������ت بنف�س������ي 

ذكريات- هكذا حدثتني نف�سي- كانت تتابع 

نف�سي- تلك عادة من عادات نف�سي- بقيت 

أنا  أن������ا اأنظر- هاا وح������دي يف هذا العامل- هاا

أنا جال�س وحدي- يف قلبي  اأجل�������س وحدي- ا

لذعة الذكريات..(.

تغطي هذه املذكرات فرة زمنية ق�سرية 

ن�سبي������اً، ل تتج������اوز ال�سه������ر اإل قلياًل، متتد 

من اأول كان������ون الثاين )جانفي( عام 1930، 

وحتى 6 �سب������اط )فيفري( م������ن نف�س العام 

وعلى الرغم من حمدودية املدة الزمنية التي 

كتبت فيها هذه املذكرات فاإنها ت�سيء جانباً 

أ�سا�سياً من جترب������ة ال�سابي وحياته  هام������اً وا

أف������كاره، وم������ن م�سهد احلياة  و�سخ�سيت������ه وا

الثقافي������ة والجتماعي������ة التون�سية يف مطلع 

العق������د الثالث من الق������رن الع�رين. وميكن 

للق������ارئ اأن يتلم�������س القيم������ة اخلا�سة لهذه 

املذكرات، م������ن خالل �سمتني هامتني متثلت 

وىل يف ابتعاد ال�سابي عن اللغة التقريرية  الأ

ول والثالث  والت�سجيلية يف مذكرات اليوم الأ

والرابع، م������ن �سهر كانون الث������اين )جانفي( 

وا�ستخدام لغ������ة البوح واملكا�سف������ة كاأ�سلوب 

جديد يف كتابة هذه املذكرات التي ي�ستح�ر 

فيها عامله ال�سعري، ومناخاته النف�سية وروؤاه 

واأدواته التعبريية والبالغية، حيث يجعل من 

القلب م�سدراً للوحي واحلب تارة، اإذ هو ل 

مل وم�ستودعاً  ينطق اإل باحلقيق������ة ومبعثاً لالأ

حزان تارة اأخرى، اأما ال�سمة الثانية وهي  لالأ

وىل فتظهر يف متلك الكتابة  تت�سل بال�سمة الأ

له وانقياده العفوي لها، اأي اأن اللغة هي التي 

تكتبه وتوجهه، ما ي�سكل خروجاً على طبيعة 

الكتاب������ة املعروفة للمذك������رات والتي تت�سل 

بتجربة احلياة، ووقائعه������ا اليومية املعروفة 

الت������ي تعنى بتدوينها وهو ما يعرب عنه بقوله 

اإنه عندما كان يجل�س للكتابة، مل يكن يت�سور 
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أنها �س������وف ت�ستغرقه اإىل ه������ذا احلد. وقد  ا

جعله ذلك يكرث التاأمل يف اأحداث يومه لعله 

يج������د فيه ما ي�ستحق الكتاب������ة عنه، كما هو 

احلال يف قوله )ا�ستعر�س حوادث هذا اليوم 

لعلي اأجد فيها ما ي�ستحق الذكر والتعليق �س 

أكتب������ه اليوم عن نهاري  36. ولي�������س لدي ما ا

)7(
�س 74(.

�سعرية �للغة، ومكا�سفاتها

أبو القا�س������م ال�سابي، يتفح�س  لقد كان ا

وقائ������ع يوم������ه واأحداثه، لعله يج������د فيها ما 

ي�ستحق التدوين. وق������د بدا ذلك وا�سحاً يف 

حداث  غياب العالق������ة املفر�سة بني زمن الأ

وزمن الكتاب������ة، ل�سيم������ا يف كتابة مذكرات 

وىل التي تذهب بعيداً نحو املا�سي  يام الأ الأ

الغاب������ر يف مكا�سفاتها وبوحه������ا وخواطرها 

احلزينة، متخذة م������ن لغة املجاز وال�ستعارة 

أداة للتعبري عن ذل������ك. ت�ستدعي قراءة هذه  ا

أ�سكال  املذك������رات، التمييز بني م�ستويني من ا

الكتابة، م�ستوى ي�ستح�ر فيه عامله ال�سعري 

أ�سلوباً ودللة، وم�ستوى  ويتداخل معها بنية وا

يت�س������م بالتقريرية وال�ردي������ة والتعليق على 

ح������داث واحلوارات التي كانت تدور بينه،  الأ

أدب������اء زمانه واأ�سدقائه حول  وبني عدد من ا

دب وال������راث وامل�رح  ق�ساي������ا ال�سع������ر والأ

التون�سي وال�ستعمار والنقد، وبذلك ي�سيء 

لنا جانباً هام������اً من الواقع الثقايف، واحلياة 

الجتماعية واملعارك الت������ي كانت تدور بني 

أن�سار التحديث يف الثقافة  أن�سار القدمي وا ا

آرائه  واحلي������اة، بل يك�سف لنا ع������ن كثري من ا

ومواقفه حيال هذه الق�سايا املختلفة.

بداع اخلاّلقة وتوهج  لقد جعلته روح الإ

احلي������اة املتطلع������ة اإىل اجلم������ال واحلري������ة 

والنطالق ي�سطدم بالواقع الغريب، ويزداد 

�سعوراً باأنه لي�س اأكرث من قب�سة رماد خابية، 

بعد اأن عج������ز الواقع اجلامد ع������ن ا�ستثارة 

عواطف������ه، وتاأجيج نريان احلياة اخلامدة يف 

اأعماق������ه، كما يقول يف ه������ذه املذكرات التي 

تق������دم �سورة اأخ������رى لل�ساع������ر املتمرد على 

الواقع البائ�س وال�ساعي بجّد ومثابرة للعمل 

ال������دوؤوب من اأجل بعث روح احلياة املتجددة 

وحتريره������ا م������ن �سلطة اجلم������ود والتقليد، 

�سواء من حي������ث حما�سه للعم������ل يف املراكز 

واجلمعي������ات الثقافي������ة، �سواء ع������رب تقدمي 

أو الدفع باجتاه تفعيل احلياة  املحا�������رات، ا

الثقافي������ة وتعزيز دورها وح�سورها الفاعل، 

يف احلي������اة. وكما ت�ستبطن ه������ذه اللغة عامل 

الذات، من الداخ������ل وتعرب عن مدى �سعوره 

حب������اط واحلزن، فاإنها  بالغربة واللوعة والإ
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تك�سف عن مالم������ح �سخ�سية ونف�سية ميزته 

وميزت عالقته باحلي������اة وروؤيته اإليها، مما 

بع������اد النف�سية  ي�سع������ف القارئ يف اإدراك الأ

والروحية والوجداني������ة التي منحت جتربته 

�سباب  �سماته������ا اخلا�س������ة، وك�سفت ع������ن الأ

بداعية ويف  أورثته غربته الروحية والإ الت������ي ا

نه  مقدمته������ا زهده باملنا�س������ب واملكا�سب، لأ

راأى فيه������ا تعار�ساً مع حقيق������ة كونه �ساعراً 

وال�ساع������ر كم������ا يقول يج������ب اأن يكون )عبد 

 كذلك 
)8(

نف�س������ه وعبد ما توحي اإليه احلياة(

نتع������رف اإىل م������ا كانت تتميز ب������ه �سخ�سيته 

من مزاج ح������اد وع�سبية وعزة نف�س و�سعور 

بالكرامة اإىل جانب احرام النقد البناء الذي 

يروم الو�سول اإىل احلقيقة من خالل احلوار 

اخل������الق حتى جنده يعترب هذا احلوار �راج 

ن�س������ان، اإل اأن ال�سمة  احلقيقة م������ن اأجل الإ

برز تبقى هي اإعالء قيمة العقل وال�سدق  الأ

مع النف�س يف املوقف والعمل.

تتو�س������ح املنطلقات الفكري������ة والنف�سية 

والروحي������ة الرومن�سية يف هذه املذكرات كما 

هي يف �سعره من خالل املوقف من الطبيعة 

وارتباط مفهوم احلرية بها، اإذ اعتربه �رطاً 

�سيل والتفتح العفوي  بداع الأ طبيعياً لزما لالإ

اخل������الق. وقد بدا ذل������ك وا�سحا من خالل 

ن يكون )كالطائر  التعبري عن توقه العميق، لأ

يف الغ������اب، والزهر يف احلق������ل، واملوجة يف 

م������ر الذي يحيلنا مبا�رة على  ، الأ
)9(

البحر(

واجلمالية  والنف�سي������ة  الفكري������ة  املنطلقات 

الرومن�سي������ة التي حكمت جتربته وروؤيته اإىل 

نف�سه ك�ساعر واإىل عالقته باحلياة والوجود 

من جهة، وت�ستدع������ي من جهة اأخرى الكثري 

من ال�سور التي تقدمه������ا ن�سو�سه ال�سعرية 

التي تت�سل ات�س������الً مبا�راً بالعالقة احلية 

والعميقة م������ع الطبيعة التي جعل منها رمزاً 

ملع������اين النفو�������س الب�رية والطه������ر والنقاء 

لهام يجلو  واجلمال وم�س������دراً للوح������ي والإ

نف�سه مم������ا )ران عليها من اأقذاء الجتماع، 

أباطي������ل النا�س، واأوهامهم  وما علق بها من ا

)10(
وظالل اجلدران الكئيبة(.

ويتمث������ل هذا الب������وح ق������ول ال�ساعر، يف 

اإحدى ق�سائده:

ليت يل �أن �أعي�س يف هذه �لدنيا

���س��ع��ي��دً� ب��وح��دت��ي و�ن���ف���ر�دي

�أ�رشف �لعمر يف �جلبال ويف �لغابات

ب����������ني �ل�������������س������ن������وب������ر �مل�������ي�������اد

وب��ع��ي��دً� ع���ن �مل��دي��ن��ة و�ل��ن��ا���س 

 )11(
بعيدً� عن لغو تلك �لنو�دي

�س 167
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وميك������ن لقارئ �سع������ر ال�ساب������ي اأن يجد 

هذا التداخل بني معجمه ال�سعري ومعجمه 

اللغوي يف هذه املذكرات، وبني �سوره ال�سعرية 

وروؤاه ولغ������ة بوحه يف ق�سائده ومذكراته )يا 

�سميم احلي������اة اإين وحيد �س164/ ح�رات 

تهيجها الذكريات ودموع تفي�سها ال�سهقات 

أ�سكب اأوجاع  �س 87/ وجئ������ت اإىل الغ������اب ا

أود اأن  قلب������ي نحيباً كلفح اللهيب �������س47/ وا

اأحيا بفك������رة �ساعر فاأرى الوجود ي�سيق عن 

اأحالمي �������س169/ يا �سعور متيد يف الغاب 

بالريحان والنور والن�سيم البليل �س221/ يف 

الغاب دنيا للخيال، وللروؤى وال�سعر والتفكري 

)12(
حالم(. والأ

ويطلق ال�سابي خياله يف اأمداء رحبة من 

اجلم������ال وال�سحر من خالل زياراته املتكررة 

اإىل منت������زه البلفيدير القري������ب من العا�سمة 

تون�س و�سوؤاله ال�ستنكاري الذي يطرحه على 

وىل عن ال�سبب  يام الأ نف�سه، يف مذكرات الأ

الذي مينعه، من الذهاب اإىل الطبيعة، وهي 

الت������ي تعي�������س اأجمل �ساع������ات حياتها معها، 

غاين  تتاأم������ل يف جمال الوج������ود، وت�سغي لأ

احلب واجلمال التي حتاول اأن ترتلها اأوراق 

زه������ار، م�سبغ������ة عليها احلي������اة، وموقظة  الأ

ذكري������ات املا�س������ي البعيد، واأح������الم حياتها 

و�سط ه������ذا الكون ال�سع������ري الفاتن تك�سف 

اللغة ال�سعرية يف هذا امل�ستوى، من العالقة 

ال�سوفية مع الطبيعة ع������ن الرتباط الدال 

يف ه������ذه العالقة من خالل ا�ستخدام �سمري 

املتكل������م احلا�������ر يف كتابة ه������ذه املذكرات 

فكار  الت������ي ت�ستح�ر كثرياً من ال�س������ور والأ

واملف������ردات الدال������ة عل������ى عامل������ه النف�س������ي 

والروحي والوجداين بدءاً من جعل الطبيعة 

عاملاً ثرياً مبع������اين احلب واجلمال والطهر، 

ورم������وز املع������اين النفو�س الب�ري������ة، و�سولً 

أن�سنته������ا م������ن خالل ا�ستخ������دام ال�سور  اإىل ا

ال�ستعارية القائمة على التج�سيد والتج�سيم 

لب������ث احلركة واحلياة وال�سع������ور يف عنا�ر 

أ�سجار واأزهار وهواء  الطبيعة املختلف������ة من ا

وت������الل.. حيث تظهر جميعاً وكاأنها يف حالة 

�س������دو وع�سق وعناق حميم، تعك�س فيه حالة 

ال�سعور بالتوحد الت������ي كان يح�س بها و�سط 

هم  عاملها الناطق باأبلغ معاين احلياة. لكن الأ

يف كل هذا هو ما كانت تولده لديه من �سعور 

باحلن������و وت�سبغه عليه م������ن اإح�سا�س بجمال 

أو توقظه يف نف�س������ه من فرح كبري  احلي������اة، ا

وذكري������ات طفولة بعيدة تع������ود به اإىل حياته 

وىل التي عا�سها يف ريف اجلنوب التون�سي  الأ

ن�سان،  حتى جنده ليف�سل بني الطبيعة والإ
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انطالقاً من اإميان������ه بوحدة الوجود وتكامل 

كائنات������ه املختلف������ة، الذي يحق������ق الن�سجام 

والتناغم العظيم يف �سيمفونية هذا الوجود، 

مم������ا �ساهم يف جع������ل هذه الكتاب������ة الذاتية 

التي ت�سفت ع������ن روح حزينة ونف�س ملتاعة، 

ذات قيم������ة خا�سة ودور ريادي على م�ستوى 

التجديد يف اأدب ال�سرية.

حتكم الثنائيات املتقابل������ة حياة ال�سابي 

و�سع������ره كم������ا نلح������ظ ذل������ك يف روؤيت������ه اإىل 

احلي������اة وعالقت������ه بها، اإذ تك�س������ف لغته عن 

موقف يت�س������م بال�سعور املرير ب�سخف احلياة 

وغربته������ا، يقابله موق������ف اآخر يعرب عن روح 

متم������ردة تفي�������س باأ�سواق احلي������اة، وتتطلع 

أو  عايل راف�س������ة ال�ست�سالم، ا بهم������ة نحو الأ

ال�ستكانة ل�رط الواقع وبوؤ�سه، مما يك�سف 

ع������ن تلك الروح الرومن�سي������ة التي تنو�س بني 

لغ������ة التفجع والكاآبة وال�س������اأم والغربة، ولغة 

أل������ف معجم اللغة يف هذه  الثورة والتمرد يتا

املذكرات من كثري م������ن العبارات واملفردات 

الدال������ة التي ت�سكل حقاًل دللي������اً، ي�ساعدنا 

يف الدخ������ول اإىل ع������امل ال�ساع������ر وا�ستبطان 

اأعماقه، واكتناه معانيه ودللته، �سواء على 

أو على امل�ستوى النف�سي  امل�ستوى الوج������ودي ا

أو امل�ست������وى الفك������ري واجلم������ايل.  الذات������ي ا

ول يت�سكل املعجم اللغوي  فعلى امل�ست������وى الأ

من مفردات وعب������ارات )الغربة-  املا�سي- 

�سباح- املوت-  حزان- الأ الظالم- املنون- الأ

ر�سوم احلياة- رمو�س الدهر- نداء روحي- 

�رخ������ات قلبي-ال�س������اأم- ب�سم������ات احلياة 

ال�ساخرة- ماأ�ساة قلب������ي- القنوط- غيابات 

املا�س������ي- �سحراء احلي������اة- ر�سوم احلياة- 

ب������د الغام�������س..(. ويف درا�س������ة  ظلم������ات الأ

كرث املفردات الدالة التي حتمل  اإح�سائية لأ

معاين التجربة الت������ي عا�سها، تتقدم مفردتا 

الغربة والغريب عل������ى غريهما من مفردات 

معجم ال�ساع������ر اإذ تظهر اإحدى ع�رة مرة، 

تليها مف������ردة املوت التي ترد مبعناها اأو مبا 

ي������دل عليها ع�ر مرات، ث������م مفردة احلزن 

�سى واأحزاين ثماين مرات. اإن  واحلزين والأ

جميع مف������ردات هذا املعج������م ال�سعري تدل 

عل������ى احلالة ال�سعوري������ة والنف�سية التي كان 

يحياها، وعل������ى طبيعة املعاناة القا�سية التي 

كان يعي�سه������ا وهنا تتجل������ى عالقة الت�سال 

الوا�سح������ة بني ه������ذه اللغة ولغت������ه ال�سعرية 

ب�سبب املرجعية الواح������دة التي ت�ستند اإليها 

وحتك������م عالقته بال������ذات والوجود واحلياة، 

يف حني يحف������ل معجم الطبيع������ة مبفردات 

)املروج- الربية- احلقول- الن�سيم- الطيور- 
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زهار- املزارع- املوجة- التالل- العطر-  الأ

فق- قو�س قزح..(. وت�سكل هذه املفردات  الأ

مع املفردات ال�سابقة �سياقاً خا�ساً، ل ميكن 

قراءته مبعزل عن املدل������ولت، التي تنطوي 

أو  �سماء، ا عليه������ا ال�سفات املالزمة له������ذه الأ

من خالل اإ�سافته������ا كاأ�سماء نكرات، يجري 

�ساف������ة )قلب الربي������ع - اأوراد  تعريفه������ا بالإ

احلي������اة - طي������ور الغابات - تفت������ح الورود- 

اأحالم الربيع - اأزهار املروج - جنوى الن�سيم 

- روح ال�سع������ب- رحي������ق اخليال - مو�سيقى 

الوجود- رفيف احلياة - اأح�سان الن�سيم - 

جمال الوجود..(. اأما بالن�سبة اإىل ال�سفات 

املالزم������ة فتظه������ر يف )الوريق������ات الفاتنة- 

الزه������رة الن�رة- الرب������ى اجلميلة- ال�سماء 

ني������ق الغريد( يف  جمل������وة �سقيلة- الطائر الأ

ح������ني ت�ستدعي املف������ردات وال�سور ال�سعرية 

الكثرية من مف������ردات و�سور معجم الطبيعة 

يف �سع������ره حيث يربز طابع النجوى واملنولوج 

الذات������ي، اإ�سافة اإىل عالقة احلنو والعطف، 

التي يبديها حيال عنا�ر الطبيعة.

ويك�سف املعجم اللغوي الدال على م�سادر 

ثقافت������ه املتنوعة �سواء تلك التي اكت�سبها من 

خالل درا�سته يف جامع الزيتونة، اأو من خالل 

دب الغربي املرجم. يف  أو الأ اأدب املهج������ر، ا

ول هناك مفردات )منعرجات-  امل�ست������وى الأ

لغي������ة ال�سابلة- املاأتى- طباقها- العذارى- 

النتق������اد- خطرفة اخلي������ال- الفتيات..(. 

جنبية  أم������ا املعجم ال������دال على ثقافت������ه الأ ا

دباء  أ�سم������اء الأ فيظهر م������ن خالل عدد من ا

أ  دبية، التي كان يقرا عمال الأ والفال�سفة والأ

لها )فرغ�سون الفيل�سوف الفرن�سي- رافائيل 

رواي������ة ال�ساعر الفرن�س������ي لمارتني- تايي�س 

أنات������ول فرا�س..(  رواية الروائ������ي الفرن�سي ا

ك������رث دللة هو معجم  لك������ن املعجم اللغوي الأ

املفردات ال������دال على حالة الغربة التي كان 

يعي�سه������ا، ويتاأمل منها وت�سعره بقدره املاأ�ساوي 

وتعك�س هذه املف������ردات والعبارات م�ستويني 

اثنني، م�ستوى نف�سي روحي وم�ستوى فكري 

اإبداع������ي واجتماعي. وقد ارتب������ط امل�ستوى 

ول ب�رط������ه الوج������ودي، ووعي������ه املعذب  الأ

به������ذا ال�رط اأما امل�ست������وى الثاين فن�ساأ من 

خالل �سعوره بغربته عن النا�س الذين كانت 

اأحاديثهم عاجزة عن اإثارة عواطفه وحتريك 

وجدانه، كما يوؤك������د ذلك يف هذه املذكرات، 

اإ�ساف������ة اإىل عجز الواقع ع������ن حتقيق ذلك 

�سغاء اإىل اأغاين روحه العميقة و�رخات  والإ

قلبه امللتاع. وقد ان�ساف اإىل كل هذا غربته 

بداعي������ة واجلمالي������ة التي جتلت يف عجز  الإ
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حت������ى اأقرب النا�س اإليه ع������ن اإدراك مواطن 

اجلمال يف �سع������ره وال�ستم������اع اإىل مو�سيقا 

أو معرف������ة �سور احلي������اة املوحية  الوج������ود، ا

الت������ي يقدمها �سعره ب�سب������ب طبيعة الذائقة 

ال�سعرية واملفاهي������م التقليدية التي كر�ستها 

الثقافة ال�سائدة يف احلياة، اإذ �سكلت جتربته 

ال�سعري������ة خروجاً عليها، وتعب������رياً عن روؤية 

�سياء  ن�سان مع احلياة والأ جدي������دة لعالقة الإ

ب�س������كل تعرب فيه عن وع������ي جمايل وفكري، 

ي�ستلهم روح احلياة املتجددة، ويتمثل اأحالم 

أ�سواق احلي������اة، وهو ما عرّب عنه  ن�س������ان وا الإ

عندم������ا راح، يتطلع اإىل اليوم الذي تولد فيه 

جيال، التي تعانق في������ه ق�سائده )اأحالم  الأ

أرواح ال�سباب  أغ������اين ا قلوب الب�������ر، وترتل ا

 .
)13(

أ�سواقه( امل�ستيقظة وتدرك حنني قلبي وا

واإذا كان������ت احلياة التي خذلته مل حتقق هذه 

جيال التالية قد  منية يف حياته، ف������اإن الأ الأ

اأعادت العتبار اإلي������ه كاأحد العالمات التي 

اأغنت م�س������رية ال�سعرية العربي������ة اإىل جانب 

ممثلي الجتاه الرومن�س������ي مما فتح اأمامها 

ف�س������اءات جديدة، مّه������دت كما هو معروف 

اإىل ظهور التحولت اجلديدة احلا�سمة التي 

عرفته������ا ال�سعرية العربية يف الن�سف الثاين 

أربعينيات القرن املا�سي. من ا
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عرفت الكات������ب القا�س وليد معم������اري منذ ع������ام1974، عندما جاء به 

املرحوم ج������الل فاروق ال�ريف واحداً من منفّذي جريدة ت�رين وخمرجيها، 

واكت�سف������ت موهبته املوؤدجلة، فاحرمته اأكرث. تركت اجلريدة وبقي فيها حتى 

ن ع�سو يف املكتب التنفيذي لحتاد  تقاعد و�سار كاتب������اً مرموقاً. وها هو الآ

دبي« و  �سبوع الأ دبي« و »الأ الكتاب العرب، وم�رف عل������ى جملتي »املوقف الأ

ألتقي بابن  ي�ستفي������د من ثقافته يف اإغن������اء املعرفة العربية، و اإنه لي�سعدين اأن ا

�ستاذ وليد معماري. دير عطية املكافح الأ

باحث �سوري 

وليد معماري:

ؤدجلة تفوقتوؤدجلة تفوقتوؤدجلة تفوقت وموهبة موموهبة م

❁

˜

❁❁

�حـــــــــو��حـــــــــو�حـــــــــوحـــــــــو��ر : عادل �ر : عادل �أبو �شنببو �شنب
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 • متى بد�أت �لكتابة؟..

أذك������ر.. رمب������ا م������ذ تعلمت ع�رة  _ ل ا

حرف الهجائي������ة.. وحاولت  اأحرف م������ن الأ

)�سخربة( �س������يء ما على الورق، عجزت اأمي 

عن قراءت������ه.. وقالت يل: ه������ذه )خرابي�س( 

رجلي دجاج������ة يف الراب.. ولكن، ل باأ�س.. 

أنها �ستجد  ح������ني تخرب�س الدجاجة، ل ب������د ا

حبة قمح اأخرياً..

أّدعي اأين ول������دت كاتباً.. بل ولدت،  ول ا

بجدية،  ح������رف الأ ح������ني ا�ستكملت حفظ الأ

قارئاً ل������كل ما يقع حتت ناظ������رّي، بدءاً من 

عناوين املحالت التجاري������ة، مروراً بعناوين 

املجالت التي كان يقتنيه������ا اأبي.. واأبي كان 

حرفياً ا�سمنتياً متو�س������ط احلال.. لكنه كان 

يغ�سل اأم�سياته املتعبة بالقراءة..

ول مرة  اأذكر اأن ا�سم������ي ظهر مطبوعاً لأ

منت�سف اخلم�سينيات م������ن القرن املا�سي، 

يف جمل������ة طفلي������ة ت�سدر يف م�������ر، ا�سمها 

ولد يف كل البالد(..  )�سندب������اد.. جمل������ة الأ

بالتزامن م������ع ر�سم ينم ع������ن موهبة، لطفل 

م�ري كان ا�سمه: حميي الدين اللباد.. وقد 

خراج  اأ�سبح علم������اً يف فن الكاريكات������ري والإ

ال�سحفي، يف م�ر..

م������ا دفعن������ي اإىل متابع������ة امل�س������وار، هي 

اأحرف ا�سمي املطبوع������ة.. وهذه كانت اأوىل 

املح������اولت لك�ر عللي اجل�سدية التي بداأت 

مبكراً.. وا�ستطعت جتاوزه������ا علّة بعد علة 

ن �سيخ يكتب دون  أن������ا الآ بف�سل الكتابة.. وا

علل، ما عدا علتي احلب، واجليب!.. 

دبية ؟ • ما هي بو�كريك �لأ

أذك������ر.. رمب������ا كان������ت يف جمل������ة  _ ل ا

احلائ������ط املدر�سية يوم هجوم ال�سيا�سة على 

عفوية النا�������س ال�سيا�سية.. ثم يف الف�سحات 

ال�سيقة التي ا�ستطعنا فيها، كطالب ثانوية، 

أدبية  اإ�س������دار ع������دد، اأو عددين، م������ن جملة ا

أيام كنت طالب������اً يف ثانوية الفرات  طالبية، ا

بدير ال������زور.. وكانت املجلة تطبع يف مدينة 

حلب.. ويف هذه املجلة ن�رت ما هو �ساذج، 

أيي.. لكن القارئني  وبدايات متعرثة، ح�سب را

أو  ول، ا وجدوه������ا مبه������رة!!.. ويف الع������دد الأ

الث������اين ن�رت ق�سيدة عمودية، موزونة على 

اأوزان اخلليل ب������ن اأحمد الفراهيدي، وكنت 

اأعتق������د اأين �ساأ�سبح متنب������ي ع�ري.. وقد 

م�سيت يف ه������ذا املجال، ونُ�رت يل ق�سائد 

يف �س������در بع�س ال�سحف الت������ي �سدرت ما 

آذار  أيلول ع������ام 1961، وب������ني ا ب������ني اأواخر ا

عام1963.. ث������م اكت�سفت اأن ما ن�ر يل كان 

عبارة عن ملء فراع يف الفراغ.. ويف الفرة 

�سبوعية  ذاتها ن�رت يل بع�س املج������الت الأ

بع�س الق�س�س، حظيت ببع�س ال�ستح�سان 

�سدقاء.. ول اأدري اإن كان  الأ من قبل بع�س 

هذا ا�ستح�ساناً، اأو جماملة..
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وعلى ه������ذا الوقع �رع������ت بطباعة اأول 

جمموع������ة ق�س�سي������ة يل يف مطبع������ة بدائية 

مبدينة دير الزور.. وب�سبب التحاقي بجامعة 

أيام كان  دم�سق، اأكملت الطباعة يف دم�سق، ا

التن�سيد يجري يدوياً، حرفاً بحرف..

أزال كتابة ال�سعر �راً،  لقد تابعت وم������ا ا

واأخل�س������ت للق�س������ة الق�سرية ب������كل قواي.. 

أدوات������ي.. ولي�س عبثاً اأن  واأظ������ن اأين طورت ا

وىل يف م�سابقة  ح�سل������ت عل������ى اجلائ������زة الأ

جملة »العربي« الكويتية على امل�ستوى العربي 

مب�ساركة تناف�سية بني ثالثة اآلف م�سارك..

ع���ن  �ل�سحاف���ة  )كار(  �متهن���ت  ه���ل   •

ق�س���د، �أم �أن���ك جل���اأت �إليها ب�سب���ب �سلبيات 

كانت تو�جهك يف حياتك؟..

_ ال�سحاف������ة مهن������ة ل�سيقة باحلرف 

بداع،  املطب������وع.. وه������ي عم������ل يحتم������ل الإ

ويحتويه..

تقلب������ت يف مه������ن كثرية، بع�سه������ا مل يكن 

يت������الءم م������ع قدراتي اجل�سدي������ة.. ثم �رت 

معلماً وكي������اًل يف مدار�س ر�سمية.. ثم معلماً 

اأ�سياًل.. ثم جنح������ت يف م�سابقة للمدر�سني 

أ�سا�س �سهادتي اجلامعية.. لكني ُعّينت  على ا

يف وظيفة )اأمريية( وكدت اأغرق يف الروتني 

اخلان������ق، ويف عم������ل ميك������ن اأن ينج������زه اأي 

حام������ل ل�سهادة حمو اأمية لقاء عمل �ساعة اأو 

�سبوع.. واأحد معاوين الوزراء،  �ساعتني يف الأ

)اأ�سبح حمافظاً فيما بعد، ثم وزيراً( اأ�سدر 

أثناء  أو الكتابة ا اأمراً مينعني فيه من القراءة ا

�ساعات الدوام الر�سمي..

وابت������داأت يف تلك الف������رة عملية نهو�س 

�سحيفة »ت�رين« م������ن �سحيفة من�سية، اإىل 

�سحيف������ة متط������ورة على يد املعل������م الراحل 

الكبري النزيه جالل ف������اروق ال�ريف.. وقد 

جئت اإليه طالب������اً العمل يف ال�سحيفة، وقد 

أو باآخر،  أنه �ساهم ب�سكل، ا رحب بي، خا�سة وا

بقب������ويل ع�سواً يف احتاد الكت������اب العرب.. 

أبليت بالء ح�سناً يف ال�سحيفة.. وكان  وق������د ا

الرجل ل يرك العمل اإل يف الفجر، بعد اأن 

ياأخذ ع������دداً مطبوعاً من ال�سحيفة.. وكنت 

�سابيح.. وكان، بتوا�سعه اجلم  معه يف كل الأ

يو�سلن������ي ب�سيارته اإىل بيتي، قريباً من ملعب 

العبا�سيني، ثم يعود اإىل بيته قريباً من �ساحة 

نك كنت  أنت تذكر ذلك، لأ ال�سب������ع بحرات.. ا

من �سمن اأ�رة التحرير..

جمع������ت يف تلك الفرة م������ا بني الوظيفة 

النهارية، والعمل الليل������ي يف ال�سحيفة، اإىل 

اأن اقرح ال�ريف اإنقاذي من عتمة الروتني 

بد!.. نهائياً واإىل الأ

• وه���ل �أفادك هذ� )�لكار( يف هو�يتك 

دبية، �أم �أعاقك؟ �لأ

أبواباً  _ فتح������ت ال�سحاف������ة اأمام������ي ا

وا�سع������ة، اأهمها اأن الكتاب������ة ميكن اأن تكوك 
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أنها  عماًل يومي������اً ممتعاً، دون روت������ني.. ثم ا

بددت خ������ويف من الورقة البي�ساء الفارغة.. 

أنها مدت ج�س������وراً بيني وبني اآلف  ناهي������ك ا

أبوابي للتعرف  ا القراء اليوميني.. وفتح������ت 

عل������ى الع�������رات يومي������اً.. واأمدتني بذخرية 

دب������ي.. وكن������ت على وعي  رف������دت عملي الأ

اأن ال�سحاف������ة )غول( ميك������ن اأن يلتهم اأكرب 

بداع������ي ازداد  املبدع������ني.. لكن عمل������ي الإ

وترية.. واغتنى كثرياً.. كما اأظن..

طف������ال ن�رتها  أذك������ر اأن اأول ق�س������ة لالأ ا

يف �سحيف������ة ت�ري������ن، بت�سجيع م������ن معلمي 

ن( زكريا تامر، الذي كان ي�رف  )و�سديقي الآ

طف������ال( يف ال�سحيفة،  عل������ى باب )ق�سة لالأ

وتابعت الكتابة يف ه������ذا املجال.. ور�سيدي 

طفال..  ن يزي������د ع������ن ثالثمئة ق�س������ة لالأ الآ

وكنت قد اأ�سدرت جمموعة ق�س�سية واحدة 

قبل عملي يف ال�سحافة..

ن لدي ثماين جمموعات ق�سة ق�سرية  والآ

مطبوع������ة.. مدعمة بجوائز اأوىل نلتها، على 

م�ستوى الوطن العربي لعدة مرات..

• ما �لذي �أعطيته من نتاج �أدبي، عد� 

�لق�سة للكبار و�ل�سغار؟..

طفال..  _ جرب������ت الكتاب������ة مل�������رح الأ

وُم�������رح يل عمالن، اأحدهم������ا ُقّدم من قبل 

م�������رح الطف������ل يف وزارة الثقاف������ة، باإخراج 

خر  للم�رح������ي املهاجر مانويل جيجي.. والآ

م������ن اإنتاج خا�������س.. العمل يف ه������ذا املجال 

�سع������ب، واملردود يقرب م������ن الفتات، اأو من 

ال�سف������ر.. بينما لقم������ة العي�������س اليومية ل 

نتاج  ترحم.. ناهي������ك عن �سيق ف�سح������ة الإ

اجلاد..

أي�ساً  وكتبت يف م�رح الكبار م�رحيتني ا

اأولهم������ا �سيا�سي������ة كوميدية ناق������دة، تبنتها 

فرقة م�رحي������ة فقرية من حي������ث التمويل، 

وعر�ست مل������دة خم�س واأربعني ليلة متوا�سلة 

يف دم�سق و�س������ط ح�سور متميز، مع خ�سائر 

نتاج،  مادية مقبولة ب�سبب ارتفاع تكاليف الإ

وال�سعر ال�سعبي لبطاق������ة الدخول، وارتفاع 

أج������ور �سالة العر�س )�سال������ة الحتاد العام  ا

لنقاب������ات العمال بدم�س������ق(.. وبعد عرو�س 
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أو اثنتني.. انتقلنا اإىل  مبت�رة يف حمافظ������ة ا

حمافظ������ة رّحب جمهورها بن������ا.. وباع املنتج 

ول )وه������و منتج همه الربح،  بعد العر�س الأ

أ  وكان يكفيه اأن يخرج من )املولد( على مبدا

ن  )را�سو بعّب������و( من البطاقات م������ا يكفي لأ

تعر�س الفرقة م�رحيتها ملدة �سنة جماناً..

أوق������ف عر�س امل�رحية،  ا لكن املحافظ 

ومن ب������اب امل�سادفة، كان ه������و ذاته معاون 

الوزير الذي كان مينعي من القراءة والكتابة 

يف وزارة )الروت������ني( الت������ي كنت اأعمل فيها، 

ن املنع مل  ألومه.. لأ وقد ذكرته �سابق������اً.. ول ا

يكن منه.. بل من �سواه ؟!.. ممن هو اآمرهم 

�سكاًل، واملوؤمتر بهم م�سموناً..

أي�س������اً ح�سب  ..وجرب������ت يف ال�سينم������ا ا

علمي..

- نع������م جرب������ت، وكتبت �سيناري������و فيلم 

للموؤ�س�س������ة العام������ة لل�سينم������ا.. يتحدث عن 

عقابي������ل نك�س������ة عام 1967 �سم������ن حا�سنة 

درامية، اأظنه������ا مقبولة.. واعر�ست اللجنة 

الفكري������ة يف املوؤ�س�سة على �ستة م�ساهد، من 

�سمنها م�سهدين تلفزيونني.. اأحدهما مقطع 

أم كلثوم.. والثاين مقطع  غنية توؤديها ا خلفي لأ

أي�ساً ملباراة كرة قدم!!.. ومع ذلك مل  خلف������ي ا

يف�سل الفيلم متاماً، بل بقي عند حدود بطيخ 

اأحمر لي�������س فيه حالوة!.. ومن العجائب اأن 

اأح������د امل�ساهد الذي فلُت من مب�سع اللجنة، 

وكان م������ن بطول������ة منى وا�س������ف.. والراحل 

خري له قبل رحيله(..  يو�س������ف حنا )العمل الأ

وب�س������ام كو�سا، وخالد تاجا.. تكرر بحذافريه 

أر�������س الواقع بعد �سنت������ني، ويف املكان  على ا

ر فيه الفيلم!!.. ذاته الذي �سوَّ

وكررُت التجرب������ة يف كتابة �سيناريو اآخر 

ت������دور اأحداثه يف القاع من اأطراف املدينة.. 

وعاجلت في������ه م�سكلة �سح مياه ال�رب التي 

تر�سم واقع������اً وعالقات اجتماعية مفر�سة، 

وحركة حياة فيه������ا ال�سالب واملوجب.. وفيه 

تتفتح الوردة اإىل جانب �سكاكني العي�س..

واعر�ست اللجن������ة الفكرية على ع�رة 

أن������ا واملخرج ال�ريك يف  م�ساه������د.. وقمت )ا

كتاب������ة ال�سيناريو( بتعديلها وف������ق )ال�راط 

الرم������ادي(.. وقد ركن العم������ل على الرف، 

اإىل زم������ن تعال������ج فيه جروحن������ا، بال�راحة 

املفر�س������ة.. وجتاهل املر�������س لي�س عالجاً 

له!.. وماي������زال ال�سيناري������و يف حالة: ل هو 

مطلق، ول هو معلق!..

وتر�سخت ل������دي قناعة اأن النح�س يطال 

توقيعي الب�سيط.. وهم يريدون مني التوقيع 

أنا لنّي  أو اأكرث مرونة.. وا ب�سكل اأكرث فهلوية.. ا

يف �سلوكي.. لكن �سمكة قر�س يف كتاباتي..

• نالح���ظ نكهة �ل�سخرية يف كتاباتك 

�ل�سحفي���ة.. فكيف ولدت ه���ذه �ل�سخرية، 

وكيف �سارت ل�سيقة بك؟
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- ب�راحة، ل اأعرف.. لي�س لدي جواب 

أ�سلوبي  مكتم������ل.. اأظ������ن اأين نقلت عامل������ي وا

الق�س�س������ي اإىل الزاوية ال�سحفية.. اجلملة 

الر�سيق������ة املوؤلفة من فع������ل وفاعل ومفعول 

به.. البتعاد عن التنظري.. ا�ستخدام املوروث 

يجاز الذي هو �رط  ال�سعب������ي الدرامي.. الإ

البالغة.. التق������اط املفارقة التي هي �رط 

من �������روط ال�سخرية.. احتكاكي العميق مع 

أنا�������س القاع الذين يحول������ون اأمل حياتهم اإىل  ا

أ�ساتذتي الكبار من  أن�سى ا نكتة.. وبالطبع، ل ا

نيقولي غوغول، وحتى ح�سيب كيايل..

م������ن املهم القول اإّن �سخريتي يف الكتابة، 

لي�س������ت رد فعل على عق������د نف�سية، كما هو 

أن������ا اإن�سان تربيت،  احل������ال عند اجلاحظ، فا

وربيت نف�سي على الب�ساطة وال�سفافية.. لي�س 

يل عامل )ج������ّواين( وعامل )ب������راين(.. ومازلت 

أنظ������ر اإىل الع������امل، واإىل النا�������س بعيني طفل  ا

أبي�س.. وهذا يتيح يل �ساعة  بريئتني، وقلب ا

أ�سي.. مع  الكتاب������ة ط������رد كل املخافر م������ن را

خماتلة الرقيب باأ�ساليب فنية.. بحيث اأ�سبح 

أنا الذي اأخ�ساه..  الرقيب يخ�س������اين، ول�ست ا

قل اإين انتزعت حريتي باأظافري..

ويف  دب،  �لأ يف  جدي���دك  ه���و  م���ا   •

�ل�سحافة؟..

دب جمموعة ق�س�سية  - جدي������دي يف الأ

أواخ������ر ع������ام 2007 ع������ن احتاد  �س������درت ا

الكّتاب العرب، حمل������ت عنوان: »اأختي فوق 

ال�سج������رة«.. و�ساأترك للنق������اد اجلادين )اإن 

أنا  أو اإيجاباً.. وا وجدوا( اأمر تقييمها.. �سلباً ا

يج������اب.. وقد ابتداأت  أو الإ را�س بال�سل������ب ا

أو ما ي�سبه ال�سرية  املجموعة ب�سرية ذاتي������ة )ا

الذاتية( �سادقة وحقيقية، وراأى فيها بع�س 

أنها مقدمة ل�سرية ذاتية مكتملة..  الناقدين ا

وهذا ما ل اأخط������ط له.. ولي�س لدي نّية يف 

كتابة �سريت������ي الذاتية كاملة.. لو فعلت ذلك 

أو  أو التورية، ا �ساأجل������اأ اإىل كثري من الك������ذب، ا

أف�س������ي الكثري من  التحري������ف التاريخي.. وا

�رار التي هي لي�ست ملكي لوحدي.. الأ

زاويت������ي  ل������دي  ال�سحاف������ة  جم������ال  يف 

أ�سبوع.. وزاوية »اآفاق« كل  »قو�س ق������زح« كل ا

أ�سبوعني يف �سحيفة »ت�رين«.. وزاوية »على  ا

ال�سندان« يف �سحيفة »�سوت ال�سعب«.. وكل 

ه������ذه الكتابات تتطلب من������ي جهداً كبرياً يف 

املتابعة والقراءة.. ويب������دو اأن لدي اأع�ساب 

باردة لتحمل كل هذه ال�سغوطات احلارة يف 

جمال العمل..

�سباب �سيا�سية،  حني �ُرّحت من التعليم لأ

عملت يف مهن اإ�سمنتية!.. وكانت تلك اأف�سل 

أيام راحتي من القل������ق.. لكن قدري دفعني  ا

اإىل عودة البّحار نحو جلج املحيط..
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يف  دبي���ة  �لأ �حلرك���ة  يف  ر�أي���ك  م���ا   •

�سورية؟..

ن يف احل�سي�������س.. لي�س يف  - ه������ي الآ

�سورية، ولكن يف الوطن العربي كله، قلة قليلة 

أ.. مل يعد ثمة وقت للقراءة.. مل  من النا�س تقرا

م�سيات الثقافية..  يعد ثمة وقت حل�سور الأ

عظم( م�سغولون  وال������كل )اأق�سد ال�س������واد الأ

بالرك�س خلف رغيف العي�س.. وكان وا�سحاً 

اأن الفئ������ة املتو�سطة من الربجوازية هي التي 

ول للقراءة.. وحني ُفّتْت،  كان������ت امل�ستهلك الأ

ُفّتت معها بنيان كامل من الروؤى الثقافية..

م������ر ين�سح������ب على الو�س������ع العربي  والأ

ككل..

دلج؟.. مبعنى �آخر:  • هل �أنت كاتب موؤ

يديولوجيا على كتاباتك؟.. ما تاأثري �لإ

أنا كاتب ينتمي اإىل اإيديولوجيا  - نعم .. ا

حم������ددة.. واإيديولوجيت������ي ه������ي ج������زء من 

أ�سمح  تفكريي املنطقي العق������الين.. لكني مل ا

يديولوجي������ا اأن تطغى على فن������ي.. فاأنا  لالإ

أو داعية..  كاتب ق�سة اأولً، ول�س������ت مب�راً ا

اأقف  الت������ي  يديولوجي������ا ه������ي احل�سرية  الإ

أ�سم������ح باأن تتح������ول هذه  فوقه������ا.. لك������ن ل ا

احل�سرية اإىل ورقة بي�ساء اأكتب فوقها..

ديب  • ه���ل م���ن �ل����رشوري �أن يك���ون �لأ

م�سي�سًا؟!..

أ�سا�سية  _ ما من كتابة تخل������و ب�سورة ا

من انحياز �سيا�سي.. وال������راأي القائل اإنه ل 

ينبغي على الف������ن اأن يرتبط بال�سيا�سة.. هو 

راأي �سيا�سي اأ�ساًل..

نالحظ اهتماماً ر�سمّي������اً باللغة العربية 

الف�سحى، فهل اأنت مع������ه، وما موقفك من 

الف�سحى؟

أنا مع الف�سح������ى قولً واحداً.. ولكن  - ا

خ������ذ بحرفية  لي�������س اإىل ح������د الت�سنج.. والأ

اللغوي������ني من������ذ �سيبويه، و�راح������ه اأمر غري 

مت������اح اإل خلا�سة اخلا�سة.. وهو اأمر ع�سري 

دب العربي يف  حتى على خريجي ف������روع الأ

أنا ل اأطالب بتب�سيط قواعد  اجلامع������ات.. وا

اللغة، ب������ل بتخلي�سها من عنعناتها املربكة.. 

فبح������ث املنادى عند �سيبويه ميتد اإىل خم�س 

ع�رة �سفحة.. بينما در�ست القاعدة املفيدة 

عملياً لطالبي يف خم�سة ع�ر �سطراً..

ت�سور اأن على طالب الف�سحى اأن يحفظ 

ع�������رة اآلف قاع������دة نحوية!.. ه������ذا ي�سبه 

حفظ دليل هاتف ملدينة مثل مدينة دم�سق.. 

لقد قّدم معلم������ي الراحل، ثم �سديقي فيما 

بعد.. الباحث يو�سف �سيداوي م�روعاً حلل 

امل�سكلة يف موؤلفه ال�سخم والهام، وقد عنونه 

با�س������م )الكفاف(.. لكن اأحداً مل يعره النتباه 

الالئق به..

�لذي���ن  �ل�سب���اب  دب���اء  �لأ ه���م  م���ن   •

تر�سحهم للتقدم؟
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أ�سماء مبهرة..  _ من اأ�سف اأن لي�س لدي ا

أو يراجعون جتاوزوا  جميع من يتقدم������ون، ا

الثالثني م������ن العمر.. وه������م ل يقدمون اأي 

جديد، وكث������ريون منهم ي�سبحون يف بحر من 

الذهنية.. لدي ا�سم طفلة مل تتجاوز الرابعة 

ع�رة من العم������ر.. و�س������اب ي�ستعد لتقدمي 

امتحانات ال�سهادة الثانوية.. واآمل اكت�ساف 

املزيد..

حمطات يف حياة وليد معماري 

- مواليد دير عطية 1941م.

- ع�س������و احتاد الكّت������اب العرب واحتاد 

ال�سحفيني ال�سوريني. 

- يحمل اإج������ازة )لي�سان�س( يف الفل�سفة 

وعلم الجتماع من جامعة دم�سق. 

- كان حم������رراً رئي�سياً يف الق�سم الثقايف 

ب�سحيفة ت�رين الدم�سقية، تقاعد، ومازال 

يكتب يف ال�سحيفة ذاتها.

- كتب ما يزيد عن 4000 زاوية �سحفية 

ناقدة، و جريئة، و�ساخرة. 

- كت������ب )بتكليف م�سب������ق( يف �سحف و 

جمالت عربية.

- له �أعمال مطبوعة:

- اأحزان �سغرية - ق�س�س – 1971م.

جل مدينة م�سافرة - ق�س�س  وا�ستياق لأ

– 1976م.

و�سجرة ال�سندي������ان - جمموعة ق�س�سية 

طفال – 1976م. لالأ

أح������الم ال�سي������اد الك�س������ول - ق�س�س  وا

طفال _ 1977م. لالأ

وزه������رة ال�سخ������ور الربي������ة - ق�س�س – 

1981م.

و دوائ������ر ال������دم - جمموع������ة ق�س�س – 

1980م. 

وحكاي������ة الرج������ل الذي رف�س������ه البغل – 

1984-1985م- )طبعتان(

ومقدمة للحب- ن�سو�س – 1985م.

طفال _ 1985م. ودر�س مفيد - لالأ

طف������ال _  والعج������وز و ال�س������اب - لالأ

1988م.

وحتت خط املطر - ق�س�س – 1989م.

ودم�سق املعا�رة والتاريخ – 1990م.

ووردة الك�سور - ق�س�س – 1998م.

واأخت������ي ف������وق ال�سج������رة - ق�س�������س – 

2007م.

وله �أعمال م�رشحية:

-�ساي بالنعناع- م�رحت عام1991م. 

طفال – 1994م. ال�سياد وامللك - لالأ

طفال – 1995م. �رار - لالأ مغارة الأ

وله �إ�سهامات فنية:

- �سيء ما يحرق )فيلم طويل( - املوؤ�س�سة 

العامة لل�سينما - 1994م. 
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ال�س������وري-  التلفزي������ون   - الزائ������رة   -

1995م.

- )عطين������ي اإدنك( برنامج اإذاعي يومي 

اإذاعة دم�س������ق -300  �سباح������ي �ساخ������ر – 

حلقة.

نال �جلو�ئز �لتالية:

وىل يف م�سابق������ة احت������اد  - اجلائ������زة الأ

الكتاب 1979م. 

وىل يف م�سابقة جملة العربي  - اجلائزة الأ

الكويتية 1996م. 

- جائ������زة �سحيف������ة ال�سف������ري اللبناني������ة 

2004م.

اإىل اللغات:  اأعمال������ه  ترجم������ت بع�������س 

�سبانية،  نكليزي������ة، الفرن�سية، الإ الرو�سية، الإ

لبانية. الأ

- وكتبت در��سات عنه:

- ر�سالة ماج�ست������ري يف جامعة فردريك 

أملاني������ا( للم�ست�رق  ألك�سن������در _ فورنربغ )ا ا

غونر اأورت.

- مقالت نقدية يف ال�سحف واملجالت 

العربية.

¥µ
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�إعد�د: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س �لتحرير
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من رو�ئع �لعمارة �لعربية: 

تعد قلعة ال�سبيبة واحدة من اأكرب قالع بالد ال�سام قاطبة بناها امل�سلمون 

قاليم املحيطة بها من  حكام ال�سيط������رة على الأ يف الق������رن ال�سابع الهجري، لإ

اجل������ولن وبالد �سفد ووادي التيم، تقع ف������وق ذروة جبل م�ستطيل �ساهق يف 

�سمايل �رقي قرية بانيا�س وعلى ارتفاع 300 مر وهذا اجلبل ذو منحدرات 

هائلة واقفة كاجلدران يف اأطرافه الثالثة، ول ميكن الو�سول لهذه القلعة اإل 

من طرف واحد.

�أديب وباحث يف �لرت�ث �لعربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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 طوله������ا حوايل 550 م������راً واأكرب عر�س 

فيه������ا ل يزيد عن 30 مراً تطل على مناظر 

احلول������ة اخل�������راء بعدها بح������رية احلولة، 

ووراءه������ا �سل�سلة جبل عامل، اأما يف ال�سمال 

جبل ال�سي������خ املكللة هامت������ه بالثلوج ووادي 

خ�سب������ة ال�سحيق الذي يف�س������ل جبل القلعة 

ع������ن تالل جبل ال�سيخ، ويف ال�رق واجلنوب 

التالل الذاهبة �سعوداً نحو القنيطرة، وفيها 

طريق ال�سيارات من قرى عني قنية وزعورة 

وعني فيت.

وتذك������ر املراج������ع التاريخي������ة والكتابات 

أبراج القلعة ونوافذها  املنحوتة عل������ى بع�س ا

اأن باين القلعة ه������و امللك العزيز عثمان ابن 

يوبي عام 627 هجرية وقد  املل������ك العادل الأ

اأكد املوؤرخون اأن هذه القلعة مل ت�سقط مطلقاً 

نتيج������ة ح�سار اأو غزو، ب������ل كانت ت�سلم بناء 

على اتفاق بني القوات املتحاربة ويدل ذلك 

على دقة اختيار موقعها، ومتانة حت�سيناتها 

آي������ة يف عبقرية فن������ون العمارة  الت������ي تعترب ا

�سالمية الع�سكرية. الإ

اأما يف الرقة �سمال �رق �سورية فقد ذكر 

آثار الرقة اأن موقع  أن�س اخلابور مدير دائرة ا ا

ثري الذي يبعد 7 كم غربي الرقة  هرقلة الأ

عجاب ملا يتمتع به من منظر  وال������ذي يثري الإ

أبعاده 100  جميل واأخاذ، ي�سكل بناوؤه مربعاً ا

×100م باآثار تربع ف������وق ال�سطح على هيئة 
م�سطبة طولها وعر�سها مت�ساويان. 

واأ�س������اف اخلابور اأن هرقل������ة تقع على 

كت������ف ما ي�سمى الزور اأي داخل حاوي الزور 

آثارها فوق تربة زراعية حقلية مما  وترب������ع ا

حدا باملعمار الذي خط������ط لبنائها اإىل بناء 

قاعدة قوية و�سلبة من �ساأنها اأن حتمل ثقل 

ه������ذه املن�س������اأة التي كان يري������د بناءها حيث 

أ�سار  �سيدت القاعدة من احلجر احلواري، وا

اإىل اأن القاع������دة م������ع اجل������دران اخلارجية 

دراج  ربعة وكذلك الأ يوانات الأ للم�سطبة والإ

وجدران احل�س������وات الداخلية جميعها تبني 

أربعة عنا�ر، هي: احلجر  أنها �سي������دت من ا ا

جر  احل������واري واحلجر الكل�س������ي اله�س والآ

امل�سوي وامل������الط اجل�سي امل�سوي واحل�سى 

النهري حيث ا�ستخ������دم احلجر اجل�سي يف 

بن������اء البواب������ات وال�سور ودعامات������ه وتراوح 

حجار بني70  مقا�سات كل واحدة من هذه الأ

و90�سم، اأما اجلدران الفا�سلة فقد ا�ستعمل 

البن������اوؤون يف ت�سييدها قطع احلجر اجل�س 

امل�ستطيلة لكنها غري �سقيلة اأو مهذبه باأبعاد 

بني 25و30 �سم. 

واأو�س������ح اخلاب������ور اأن ا�ستعمال احل�سى 

النه������ري مع اجل�س وحب������ات الرمل والربة 

الغ�سارية جاء كمون������ة للربط بني املداميك 

ال������ذي وجد ل������ه ا�ستعمالً وا�سع������اً يف مباين 
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هرقلة واأن مث������ل هذه اخللطة كمونة للربط 

ب������ني مداميك اجل������دران مل ناألفها يف املباين 

مويني ومن  ألفناها ل������دى الأ العبا�سي������ة كما ا

قبله������م البيزنطيون ومع ذل������ك تظل طريقة 

ثري������ة برمتها مثرية  بناء من�س������اآت هرقلة الأ

عجاب. وقال اخلابور: جاء ت�سميم البناء  لالإ

يف ه������ذا املوق������ع مطابقاً لوظيفت������ه العملية 

فالبناء له �سكل مرب������ع وموجه نحو ال�سمال 

بدق������ة متناهية يتو�سط امل�ساح������ة امل�ستديرة 

أربعة  لل�س������ور الداخلي �س������كل مربع تع������ززه ا

اأبراج لها زوايا �سماء، ويف منت�سف كل �سلع 

ربعة يتمو�س������ع اإيوان على  �س������الع الأ من الأ

�سكل جتويف وينتهي بحنية لها �سكل ن�سف 

م�ستدي������ر ويتقدم كل اإي������وان برجان اأ�سمان 

على اليمني وعل������ى الي�سار يح�ران بينهما 

مم������راً وعلى مي������ني كل اإي������وان وخلف الربج 

ي������وان مبا�رة مدخل يف�سى  الذي يتقدم الإ

على مبحاذاة  اإىل عتبة يليها درج يقود اإىل الأ

ال�سلع اخلارجي وينتهي عند برج الزاوية. 

وحت������دث اخلابور عن الهند�سة املعمارية 

والتقنية الت������ي مّت بناء املوقع بها وقال: اإنها 

خرى  ثرية الأ تنفرد عن غريها من املواقع الأ

ثري  م������ن الع�ر العبا�س������ي باأنها املوق������ع الأ

�سا�سي  الوحيد الذي م������ازال يحمل ا�سمه الأ

أنه املوق������ع العبا�سي الوحيد يف  القدمي كما ا

الرقة الذي له �سور دائري ال�سكل قطره 510 

اأمتار مبنى م������ن احلجارة اجل�سية البي�ساء 

أ�سا�س حجري على عمق مر واحد من  فوق ا

ر�س اخلارجي تراوح �سماكة هذا  �سط������ح الأ

ال�س������ور بني 250 -270 �س������م تتكئ عليه من 

أبراج م�ستطيلة  اخلارج دعام������ات على �سكل ا

ال�س������كل تربز ع������ن ج�سم ال�س������ور اخلارجي 

وتراوح امل�سافة ب������ني كل دعامة واأخرى بني 

أربع بوابات وكل  18و19م. ويتخل������ل ال�س������ور ا

بوابة من هذه البوابات تكون مزدوجة بحيث 

ول على ف�سحة على �سكل ممر  يفتح الباب الأ

وا�سع يف الو�سط ثم ي�سيق يف املوؤخرة وهذه 

الف�سح������ة يف كل بوابة تاأخ������ذ �سكاًل هند�سياً 

مغايراً فهي يف البوابة ال�رقية مثمنة ال�سكل 

)1(
و�سدا�سية يف البوابة الغربية. 

�لرتجمة يف �لوطن �لعربي: 

و�س������ف بع�������س الكّت������اب الع������رب خالل 

م�ساركته������م يف ندوة ح������ول الرجمة، نظمت 

يف اإط������ار اجتماعات موؤمت������ر الحتاد العام 

دب������اء والكّت������اب الع������رب بتون�������س، واقع  لالأ

الرجم������ة يف العامل العرب������ي باأنه يعاين كثريا 

م������ن ال�سعف والوهن ب�سبب نق�س احلريات 

وتغلي������ب امل�سالح الربحي������ة والتجارية على 

البعد الثقايف. 

وق������ال املرجم ال�سوري جم������ال دورم�س 

ع�س������و جمعي������ة الرجم������ة باحت������اد الكتاب 

الع������رب: اإن واقع الرجم������ة يف العامل العربي 
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موؤمل ج������داً، ويُت�س������م بالفو�س������ى والع�سوائية 

م������ة الثقايف  ومتخل������ف مرتب������ط بتخلف الأ

واحل�س������اري، م�سيف������اً اأن الرجمة ل تزال 

�سعيفة ج������داً بالعامل العرب������ي مقارنة بدول 

أخ������رى م�ست�سه������داً باأرق������ام منظم������ة الأمم  ا

املتحدة للربي������ة والثقافة والعلوم )يون�سكو( 

الت������ي تقول اإن العرب الذين يتجاوز عددهم 

270 مليون ن�سم������ة ل يرجمون �سنوياً �سوى 

475 كتاب������اً يف حني ترجم ا�سبانيا -التي ل 

يتجاوز تعداد �سكانها 38 مليون ن�سمة- اأكرث 

من ع�رة اآلف عنوان �سنوياً.

ن�سانية العربية  ونقل عن تقرير التنمية الإ

اأن متو�س������ط عدد الكت������ب املرجمة يف العامل 

العرب������ي هو 4.4 كتاب ل������كل مليون مواطن 

�سنوي������اً يف حني يحظى كل مليون مواطن يف 

املجر بنحو 519 كتاباً �سنوياً كما يبلغ ن�سيب 

كل مليون اإ�سباين يف العام 920 كتابا. 

وقالت الكويتية فتحية حداد يف اجلل�سة 

اإن تدهور واقع الرجمة يف البلدان العربية 

يع������ود اإىل البيئة غري امل�سجعة وت�ساءلت: هل 

نحن بيئة ت�سجع على الرجمة؟ ل اأعتقد.

و�سب������ه الليبي فوزي ح������داد يف مداخلته 

ق�سية الرجمة باأنها: �سفينة تنقل حمولت 

احلركة الثقافية عرب العامل داعياً اإىل تدارك 

»النق�������س احلا�سل للع������رب« يف هذا املجال 

والبتع������اد عّما و�سفه بالفو�سى يف الرجمة 

جنبية اإىل العربية منتقداً  من الن�سو�������س الأ

أثناء ترجمتهم  »انبه������ار« املرجمني الع������رب ا

أيه  بع�������س الن�سو�س الغربية مما ي������وؤدي برا

اإىل اإهم������ال الختالف وخ�سو�سيات املتلقي 

العرب������ي، مو�سحاً اأن الفك������ر العربي »يعي�س 

حركة من التبعية ل ميكن اإنكارها حيث يتم 

انتزاع م�سطلح������ات غربية جاهزة ل ميكن 

اأن تنبت يف جمتمع اآخر«. 

أم������ا الباحثة اليمنية هدى العطا�س فقد  ا

اأرجعت »ت������دين« واقع الرجم������ة يف بالدها 

والعامل العربي عموماً اإىل �سعف التمكن من 

جنبية وع������دم الهتمام بالرجمة  اللغات الأ

اإل لغايات بحثية اأكادميية، وحثت العطا�س 

احلكوم������ات العربي������ة على م�سان������دة وتوفري 

الدعم للمرجمني واإعطائهم منحاً للتفرغ. 

ر التون�سي خليف������ة املي�ساوي م�سكلة  وبرَّ

نتاج  الرجم������ة بالع������امل العرب������ي بنق�������س الإ

بداعي قائاًل »نح������ن )العرب( ل ننتج اإل  الإ

القلي������ل فم������اذا �سنرجم؟!، وطال������ب باإن�ساء 

أكادميي������ات منوذجي������ة للرجم������ة يدخله������ا  ا

املبدعون واملهتمون به������ذا املجال مثلما هو 

احلال يف اأوروبة«. 

�س������ارة اإىل اأن قرابة 30 باحثاً  جت������در الإ

ومرجماً ميثلون 17 دولة عربية �ساركوا يف 

ندوة الرجمة، التي متح������ورت مو�سوعاتها 

حول عن������وان منزل������ة الرجم������ة يف الثقافة 

)2(
العربية: الواقع والطموح.  
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معر�س مطوطات يف �أغادير: 

�سهدت كلية العل������وم التابعة جلامعة ابن 

زه������ر باأغادير افتتاح معر�������س املخطوطات 

القدمية والتحف الفني������ة املحلية والطوابع 

الربيدية، وبع�س امل�سنفات النادرة يف الراث 

مازيغ������ي والعاملي، وذلك باإ�راف الباحث  الأ

بني  حممد َكُنْبارك، الذي يعترب من اأهم املنقِّ

خ�س: جمع  ثنوغرايف، وعلى الأ يف الراث الإ

مازيغية،  والأ العربي������ة  النقود واملخطوطات 

وغريها م������ن التح������ف الفني������ة ذات ال�سلة 

مازيغي، وك������ذا الطوابع الربيدية  بالراث الأ

الت������ي متذ عر�سه������ا بف�سل جه������ود جمعية 

ه������واة الطواب������ع الربيدية باأغادي������ر وجنوب 

ي�س،  أ�سه������ا مي�سي������ل دي�سرّبْ املغ������رب وعلى را

وحبي������ب ْمواهب������ي، وحممد َكُنب������ارك الذي 

هو كذلك رئي�������س جمعية »اإم������زي« للتنمية 

والتعاون بتزنيت، ومهتم بامل�سكوكات العاملية 

أو  واحللي والوثائ������ق واملخطوطات واللبا�س ا

دوات  الزي التقليدي ال�سو�سي واخلزف والأ

املنزلية التقليدية.

وا�ستمل املعر�س على بع�س �سور زلزال 

اأغادي������ر، وبع�������س ال�سور القدمي������ة ملنطقة 

«، وكذا عل������ى طوابع بريدية  أوْفالَّ »اأغادي������ر ا

قدمية مغربي������ة وغريها مما له �سلة ببع�س 

ال������دول ال�سقيق������ة وال�سديقة، كم������ا ا�ستمل 

املعر�س عل������ى خمطوطات ِعربية واأمازيغية، 

أخ������رى عربية عل������ى رقِّ الغزال، وكذا على  وا

معاج������م عربي������ة � اأمازيغية وعق������ود خ�سبية 

تعود اإىل القرنني ال�سابع ع�ر والثامن ع�ر، 

اإ�ساف������ة اإىل خمطوطات تراثي������ة نادرة ترفل 

������ة، نظراً لعناية املغاربة  يف حلل جمالية بهيَّ

)3(
مبتعة الب�ر، اإىل جانب متعة الب�سرية. 

بيكا�سو يف )�أبو ظبي(:

أبو ظب������ي افتتاح فعاليات  �سهدت اإمارة ا

أبوظبي« الذي ت�سمن روائع  معر�س »بيكا�سو ا

متحف »بيكا�سو الوطني - باري�س«.

ويعد هذا املعر�س اأكرب واأول معر�س من 

و�سط وقد �سمل  نوعه يف منطقة ال�������رق الأ

جمموعة وا�سع������ة من اأعمال بابل������و بيكا�سو 

بداعية  تتبع خمتلف مراحل تطور امل�سرية الإ

حد اأعظم فناين القرن الع�رين، كما تعد  لأ

اأبوظبي املحطة الثانية والوحيدة يف املنطقة 

العربية �سمن جولة املعر�س العاملية يف ت�سع 

دول والتي انطلقت من متحف امللكة �سوفيا 

�سبانية مدريد.  يف العا�سمة الإ

وت�سم������ن املعر�������س 186 لوحة ومنحوتة 

وخمطوطة منه������ا 40 خمطوطة ور�سم يدوي 

وىل يف اأبوظبي  يت������م الك�سف عنها للم������رة الأ

عمال تاأثر بيكا�سو  ح�ري������اً، وتعك�س هذه الأ

بالثقافة العربية خالل ف������رة ن�ساأته و�سبابه 

الت������ي ق�ساه������ا يف م������دن مالغ������ا لكوتثينا 

وبر�سلونة. 
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وانف������رد املعر�س الذي نظمت������ه كل من 

�ركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي العاملة 

يف جمال تطوير امل�ساريع ال�سياحية والثقافية 

يف اأبوظبي باإطالق اأول دليل من نوعه باللغة 

عمال الفنية  العربية يقدم �رحاً ملجموعة الأ

ملتحف بيكا�سو الوطني وب�سورة عامة يعترب 

احلدث خط������وة نوعية جت������اه تر�سيخ مكانة 

اأبوظبي كاأحد من������ارات الثقافة والفنون يف 

العامل. 

ي�سار اإىل اأن معر�������س »بيكا�سو اأبوظبي« 

احت������وى اأعمالً فريدة م������ن »متحف بيكا�سو 

الوطن������ي - باري�س« ت�ستعر�س مراحل زمنية 

عدي������دة يف حي������اة الفن������ان بدءاً م������ن لوحة 

»بورتريه �سخ�سي« من املرحلة الزرقاء عام 

1901 وحتى لوحة »بورتريه الر�سام ال�ساب« 

أ�سهر  الت������ي اأبدعها عام 1972 قب������ل ب�سعة ا

من وفاته. 

وقال������ت اآن بالدا�س������اري مدي������رة متحف 

بيكا�س������و الوطني يف باري�������س وامل�سوؤولة عن 

تنظي������م معر�س »بيكا�س������و اأبوظبي« اإن هذه 

املجموع������ة تطرح ق������راءة جدي������دة ومبتكرة 

عمال بيكا�سو حيث يقدم املعر�س اإطاللة  لأ

�ساملة على م�سريت������ه واأبحاثه وتطور اإدراكه 

الفن������ي م������ن خ������الل لوح������ات ومنحوت������ات 

وخمطوط������ات ور�سوم يدوي������ة، واأو�سحت اأن 

املعر�������س يوف������ر جتربة غ������ري م�سبوقة حيث 

يتاألف من جمموعة اأعم������ال حر�س بيكا�سو 

على الحتفاظ بها لنف�س������ه لي�س لرتباطها 

بعائلت������ه اأو حيات������ه ال�سخ�سي������ة فح�سب بل 

هميتها كمفاتيح رئي�سة لتطور روؤيته الفنية  لأ

ويتحتم النظ������ر اإىل اأعمال املعر�س انطالقاً 

م������ن ه������ذا املفه������وم، واأ�ساف������ت اأن املعر�س 

ي�ستك�س������ف مراحل حم������ددة يف حياة بيكا�سو 

اأعمال������ه  وت�سم������ل   )1909-1901( وىل  الأ

وىل ب������دءاً باملرحل������ة الزرقاء  التكعيبي������ة الأ

ولية للوحة »�سيدات  بحاث الأ و�س������ولً اإىل الأ

اأفينيون« وت�سمل الثانية الفرة من )1910-

عمال التكعيبية  1924( وت�سم العديد من الأ

الثالثة فتغطي  اأما  والكال�سيكية اجلديدة.. 

الفرة من )1935-1924(.

أبرز لوحات  وتتاألف من متاثيل �ريالية وا

املرحل������ة التكعيبي������ة يف حني تغط������ي الفرة 

اأعم������الً تربز تاأثره  الرابعة )1951-1935( 

�سبانية واحلرب العاملية  هلية الإ باحلرب الأ

الثانية واحلرب الب������اردة فيما تعك�س الفرة 

خ������رية )1947-1972( اإح�سا�س������اً وا�سحا  الأ

Wبال�سع������ادة، وقد تخل������ل املعر�س احلدث 
ن�سطة التعليمية  تنظيم برنامج مو�سع من الأ

وفعاليات التوعية الثقافية امل�سممة ملخاطبة 

احتياجات ومتطلبات جميع املهتمني بالفنون 

أن�سطة  عم������ار، ومن بينه������ا ا من خمتل������ف الأ

تفاعلية وور�س عمل فنية وحما�رات م�سورة 
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أ�ساتذة الفنون  وجولت برفقة مر�سدين من ا

اإطالق حوار ح������ول بيكا�سو واإرثه الفني اإىل 

)4( 
جانب تنظيم »نادي بيكا�سو الفني«. 

لك�سو يف حالة جديدة:  من�سور�ت �لأ

�سدر موؤخراً عن املنظمة العربية للربية 

ول من  لك�سو« العدد الأ والثقافة والعلوم »الأ

الن�رة الف�سلية التي حملت عنوان »من�سورات 

وىل املت�سمنة عر�سا  لك�س������و« يف �سنتها الأ الأ

ملجموعة م������ن الكتب التي اأ�سدرتها املنظمة 

يف عام 2007 وبداية 2008.

والكتّيب الذي ج������اء يف ع�رين �سفحة 

ل������وان تخللته تعريفات  متو�سط احلجم وبالأ

مقت�سب������ة لبع�������س الكت������ب املرجعي������ة التي 

اأ�سدرته������ا املنظمة خالل �سن������ة من البحث 

كادمي������ي والكتابة املرجعي������ة يف جمالت  الأ

»الربي������ة« و»الثقاف������ة« و»الكت������ب املرجعية« 

»ح������وار  و�سل�سل������ة  واملعلوم������ات«  و»العل������وم 

ر�سفة  الثقافات« و»املو�سوعات« ك�سعي منها لأ

مطبوعاته������ا وتقريبها من الق������ارئ العربي 

م������ن خالل تقدمي مب�ّسط جل������ّل هذه الكتب 

واملجل������دات واملو�سوع������ات، ونذك������ر يف هذا 

دباء  اخل�سو�س »مو�سوعة اأعالم العلماء والأ

العرب وامل�سلمني« حيث قدمت املنظمة هذا 

جناز كما يل������ي: »اأجنزت املنظمة العربية  الإ

للربي������ة والثقاف������ة والعلوم هدف������اً اآخر من 

أن�سئت من اأجل  �سا�سية الت������ي ا ه������داف الأ الأ

حتقيقه������ا«، فقد و�سل������ت اإىل مرحلة مهمة 

دباء  يف اإجناز »مو�سوع������ة اأعالم العلماء والأ

العرب وامل�سلمني«، واأ�سدرت منها عن طريق 

»دار اجليل« اللبنانية جمموعة من املجلدات 

أبريل / ني�سان 2008 �سبعة  بلغت حتى نهاية ا

ع�ر جملداً.

وتاأتي هذه املو�سوعة لتدعم جهد املنظمة 

�سالمي  يف حفظ الراث احل�ساري العربي الإ

وتوثيقه والتعريف به، وهو الزاخر باإبداعات 

�سالمي ثقاف������ة وعلوماً  الفك������ر العرب������ي الإ

آداباً، ولتوفري املراجع للباحثني والدار�سني،  وا

جيال، والهدف  عرباً وغري عرب، على مّر الأ

م������ن اإجنازها اأن تكون مرجعاً علمياً معتمداً 

أنها حمررة  وموثوق������اً به، وم������ن ممّيزاته������ا ا

باأقالم اخلرباء العرب وامل�سلمني باعتبارهم 

أق������در على النفاذ اإىل تراثه������م وفهمه فهماً  ا

دلة واحلجج وامل�سادر  ر�سيداً ا�ستناداً اإىل الأ

واملراجع. 

وتتميز املو�سوعة باأنها مو�سوعة جماعية 

�س������ارك يف تاأليفه������ا اآلف املحرري������ن م������ن 

أ�ساتذة وباحثني م������ن كل اجلامعات العربية  ا

�سالمية ومن بع�س اجلامعات  واجلامعات الإ

أ�ساتذة من العرب.  جنبي������ة ممن يعمل بها ا الأ

وتتميز ثالث������اً باأنها حر�ست عل������ى اأن تكون 

يف متناول كل النا�س م������ن التلميذ والطالب 

اإىل الباح������ث املتعم������ق والق������ارئ الع������ادي، 
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فا�ستح�رت هكذا جميع الفئات واأدخلت ما 

ينبغي اإدخاله مما ي�ساعد على الفهم، ويبعد 

قبال، ويرّغب  الغمو�س واللتبا�س، ويي�ّر الإ

ن الهدف من اإجنازها هو اأن  يف املطالعة، ولأ

تكون مرجعاً علمياً معتمداً وموثوقاً به، فاإن 

جلنة علمية متخ�س�سة و�سعت يف العتبار 

الحت������كام اإىل املقايي�س العلمية عند اختيار 

عالم بغ�س النظر عن اأقطارهم وطوائفهم  الأ

ومذاهبه������م. فالنتماء اإىل احل�سارة العربية 

�سالمي������ة والنخ������راط فيه������ا، والندماج  الإ

يف ن�سيجه������ا اللغوي والثق������ايف واحل�ساري، 

ب������داع، كان هو املعيار  نتاج والإ والتمي������ز والإ

�سالم دين  �سا�س������ي لالختيار، ذل������ك اأن الإ الأ

�سماح������ة واإخاء وتعاي�س بني كل املنتمني اإليه 

أع������راق، وملل ونحل. وم������ا املذاهب اإل  من ا

أ�ساليب للحوار، وو�سائل  طرائق لالجتهاد، وا

للتفاهم واجلدل والك�سف عن اأف�سل ال�سبل 

دراك جوهر احلقيقة الواحدة. لإ

يبق������ى اأن العمل املو�سوعي بداية ولي�ست 

نهاية، اإذ باإمكان املو�سوعات حتديد مواعيد 

بداياتها، لك������ن قّل اأن تق������ّدر تقديراً دقيقاً 

نهاياتها، واحلج������م الذي �ستكون عليه مهما 

)5(
كان تخ�س�سها واملجال الذي تُعنى به. 

جائزة يو�سف �إدري�س: 

اأعلن الناقد امل�ري حمدي ال�سكوت يف 

ختام ن������دوة »يو�سف اإدري�س.. روؤى متجددة« 

على  التي نظمته������ا جلنة الق�سة باملجل�س الأ

للثقاف������ة و�س������ارك فيها ع������دد م������ن النقاد 

ف������وز الكاتب امل�������ري حمم������د اإبراهيم طه 

بجائ������زة يو�سف اإدري�س للق�سة الق�سرية عن 

جمموعته »الرك�س يف م�ساحة خ�راء«، كما 

ت�سمن������ت الندوة تقدمي كتاب ق�سة �سهادات 

على م�سرية فن الق�سة الق�سرية بعد اإدري�س 

أب������رز رواد فن  )1927-1991( وه������و م������ن ا

الق�س������ة الق�سرية يف الع������امل العربي منذ اأن 

وىل  ن�ر عام 1954 جمموعته الق�س�سية الأ

»اأرخ�س ليايل«. 

وقال طه عقب ت�سلمه اجلائزة اإنه ي�سرك 

أننا اأطباء  مع اإدري�س يف كتاب������ة فن واحد »وا

أنا  أنه م������ن طبقة متوا�سعة وا أننا ريفيون وا وا

أ�سد توا�سعاً.. لكنني مدين لهذا  من طبق������ة ا

الرج������ل العظيم الذي فتح ج������دارا بني كلية 

طباء  دب« وبعده اجته كثري من الأ الطب والأ

دبية.  للكتابة الأ

واأ�س������اف اأن اإدري�س دف������ع املوهوبني من 

طب������اء اإىل اأن يعي������دوا اكت�س������اف تفا�سيل  الأ

ورده������ات  املعام������ل  قاع������ات  يف  �سغ������رية 

امل�ست�سفي������ات »وعيونه������م تتل�س�س على كل 

�س������يء ي�سلح لكتابة ق�سة فع������ربوا من ذات 

دب«.  الباب الذي فتحه بنف�سه اإىل دنيا الأ

و»جائزة يو�س������ف اإدري�س« متن������ح �سنوياً 

وىل الع������ام املا�سي  وف������از به������ا يف دورتها الأ
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القا�س العماين �سليمان املعمري. وطه الفائز 

باجلائزة )44 عاماً( طبيب له اأكرث من رواية 

ونال جائزة الدولة الت�سجيعية عن جمموعته 

)6(
الق�س�سية »توتة مائلة على نهر«. 

م�سابقة �ملدونات �لعربية: 

اأعلنت الرابط������ة العربية للثقافة والفكر 

عالم بدبي، عن  دب، ومقره������ا مدينة الإ والأ

وىل للتدوين واملدونات  اإج������راء امل�سابق������ة الأ

العربي������ة حت������ت �سع������ار »املدون������ات �سحف 

ن�سانية«.  �سخ�سية، ور�سالة للمجتمع والإ

�سهام يف ت�سجيع  وتهدف امل�سابقة اإىل الإ

التدوين واملدونات املتميزة اإبداعاً، من اأجل 

بداع وحري������ة الكتابة لتاأكيد اأن  اأن يك������ون الإ

الوطن العربي الواحد اأمنية لنا جميعاً.

وم������ن �سمن �سوابط الر�سي������ح اأن تكون 

املدونة �سخ�سية ومملوك������ة لفرد، اأو مدونة 

�سمن موقع ي�سم ع������دة مدونات، واأن تكون 

أن�سئت خالل  لغتها بالعربية، وتكون املدونة ا

أو قبل ذلك،  ول 2008 ا �سهر يناير/كانون الأ

دراجات  و�سيتم العتماد عل������ى النظر يف الإ

التي طرحت م������ن الفرة م������ن يناير/كانون 

الثاين 2008 وحتى 2008/9/30. 

أ�سماء  أو ا �سماء امل�ستعارة، ا وبخ�سو�س الأ

ال�سهرة، التي تن�ساأ بها بع�س املدونات ف�سوف 

يتم املوافقة على ا�سراكها ب�رط اإعالم جلنة 

امل�سابقة بال�س������م ال�ريح ل�ساحب املدونة، 

أم������ا املو�سوع������ات املطروح������ة يف املدونات  ا

أن������ه لي�س هناك اأي  فق������د اأو�سحت الرابطة ا

قي������ود على ما يتم اإدراجه عند ال�سراك يف 

دراج  امل�سابقة، ول مين������ع مطلقاً اأن يكون الإ

أو �سورة ب�رط اأن تكون من  لوحة ت�سكيلية، ا

اإبداع �ساحب املدونة. 

و�س������ددت الرابطة اأن املدون������ة يجب اأن 

حتتوي عل������ى اإب������داع �ساحبه������ا، ولي�س بها 

مو�س������وع مّت اإدراجه لكات������ب لي�س له عالقة 

أنه  باملدونة، لكنها ذك������رت من ناحية اأخرى ا

يف حال������ة وجود اإدراج لكات������ب اآخر باملدونة 

امل�سارك������ة يف امل�سابقة، فيجب األ يزيد ذلك 

دراج������ات، ويف كل  ع������ن 5% من جمم������وع الإ

دراج لغ������ري �ساحب  ح������وال لن يدخ������ل الإ الأ

املدونة �سمن التقييم. 

أو العامية ذكرت  وع������ن اللغة الدارج������ة ا

أن������ه يف حالة ك������ون املدونة حتوي  الرابط������ة ا

أو العامية، فيجب  اإدراجات باللغة الدارجة ا

دراجات،  األ يزيد ذلك عن 10 % من عدد الإ

واإذا زاد ع������ن ذلك ف�سيت������م ا�ستبعاد املدونة 

املر�سلة من امل�سابقة. 

وذكرت الرابطة اأن اجلوائز �ستكون على 

النحو التايل: 

ول مبلغ 20 األف درهم  � مين������ح الفائز الأ

دراج������ات اخلا�سة به يف  اإمارات������ي + ن�ر الإ

كتاب مطبوع تعود عوائده اإليه. 
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� مينح الفائز الثاين مبلغ 15 األف درهم 

دراج������ات اخلا�سة به يف  اإمارات������ي + ن�ر الإ

كتاب مطبوع تعود عوائده اإليه. 

� مينح الفائز الثالث مبلغ 12 األف درهم 

دراج������ات اخلا�سة به يف  اإمارات������ي + ن�ر الإ
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كتاب مطبوع تعود عوائده اإليه. 

�أزياء �سعبية: 

افتتح حممد خل������ف املزروعي مدير عام 

أبوظبي للثقافة والراث، مبقر الهيئة  هيئ������ة ا

أة  أزياء وزينة املرا باملجمع الثقايف، معر�������س ا

ماراتية للم�سورة �سيبلي دوهلي.  الإ

وقد ح�������ر افتت������اح املعر�������س الدكتور 

نا�ر احلم������ريي رئي�س اإدارة الراث املعنوي 

بالهيئ������ة، وعب������داهلل العامري مدي������ر اإدارة 

الثقافة والفنون بالهيئة، وعدد من اجلمهور 

عالميني.  والإ

زياء  وت�سم������ن ه������ذا املعر�س �س������وراً لالأ

ماراتية والت������ي تتميز بارتباطها  ال�سعبية الإ

بالبيئ������ة والتما�س������ي مع الع������ادات والتقاليد 

�سالمية، ذلك اأن اأهم ما تتميز  العربي������ة والإ

م������ارات ال�سعبية  أة يف دولة الإ أزي������اء املرا به ا

القدمية ه������و ارتباطها بالبيئ������ة، والتما�سي 

�سالمية،  مع الع������ادات والتقاليد العربية والإ

وق������د انعك�س ذلك على �س������كل ولون وطبيعة 

زياء ال�سعبية، فه������ي تتميز باألوانها  ه������ذه الأ

اجلميل������ة و�سكله������ا الف�سفا�������س، وتلبيته������ا 

ذواق.  ملختلف الأ

ماراتية ول  أة الإ وكان������ت مالب�������س امل������را

تزال تتميز بالب�ساط������ة والذوق والتنا�سق يف 

أي�ساً تزيينها  أ�سهر ما مييزها ا لوان، ولعل ا الأ

بخيوط التل������ي الذهبي������ة، اأو خيوط الزري 

أي�ساً با�سم  الف�سية. فالتلي والذي يع������رف ا

)ال�سني(، عبارة عن خيوط من القطن )عادة 

أو »ه������دوب« ثالثة من كل  من �ست������ة خيوط ا

جه������ة( يتو�سطها خيط واحد م������ن الف�سة، 

أة بجدل ه������ذه اخليوط بطريقة  وتق������وم املرا

فنية بحيث يكون خي������ط الف�سة يف الو�سط 

دائماً. 

اأما ال������زري فهو عبارة ع������ن خيوط من 

�سفر اللم������اع، حتلّى به املالب�س،  احلرير الأ

ويعتق������د اأن اللفظة فار�سية م�ستقة من كلمة 

»زر« وتعن������ي »الذه������ب«. وق������د كانت تطرز 

املالب�س بالزري فيقال »ثوب مزّراي«.

ي والزري واحدة من  وتعت������رب �سناعة التلًِ

املهن الن�سائي������ة الهامة والتي ظلت متار�سها 

مارات منذ ف������رة طويلة ويحر�سن  ن�س������اء الإ

عل������ى تعليمها للبنات، ولق������ت هذه احلرفة 

رواجاً كب������رياً خالل ال�ستينيات وال�سبعينيات 

حي������ث توف������رت للن�س������اء مبالغ مالي������ة اأكرث 

لت�������رف على تزي������ني املالب�������س يف وقت مل 

م������ارات بعد عمالة اأجنبية  ت�ستقطب فيه الإ
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باأع������داد كبرية مثلما ه������و احلال اليوم. فقد 

حر�س������ت ال�سيدات على تطري������ز مالب�سهن 

بالتلي عند ال�سدر والرقبة وعند الر�سغني، 

أي�ساً.  كما يحر�سن على تطري������ز ال�راويل ا

واليوم يزداد الطلب على التلي والزري قبيل 

عياد ويف مو�سم اأفراح الزواج يف ال�سيف  الأ

حيث حتر�س الن�ساء على �راء التلي لتزيني 

مالب�سهن. 

وي�سنع التلي م������ن جمموعة قوالب غزل 

أ�سكال جميل������ة وملونة،  واإب������رة الغزل ول������ه ا

������ع ح�سب الطل������ب، كاأن يكون �سادة اأي  وي�سنَّ

بل������ون واحد ف�س������ي اأو ذهب������ي. وهذه تثبت 

أة ملدة يوم  على خمدة الكاجوجة. حتتاج املرا

لت�سنع تلي طوله حوايل �ستة اأذرع. 

ومن �أهم قطع �لزي ما يلي: 

� الكندورة العربي������ة: وهي ف�ستان يحاك 

أنواع القما�������س، وتتميز بخيوط  من جمي������ع ا

أو املطرزة على اأكمام اليدين  التلي الذهبية ا

والرقبة.

 � الثوب: وهو عبارة عن القطعة الثانية 

أة فوق الكندورة، وت�ستخدم  التي ترتديها املرا

قم�سة، وهو  أنواع عديدة م������ن الأ يف �سنع������ه ا

م�ستطيل ال�سكل يخاط من اجلانبني بحيث 

ترك فتحتان طويلتان لليدين وفتحة وا�سعة 

للرقبة، وق������د ت�ساف اإليه قطعة من اخللف 

ت�سمى الذيل. 

أ�سبه بالبنطال  أو البادلة: وهو ا � ال�روال ا

�سفل منه  أو�سع وف�سفا�س، واجلزء الأ ولكنه ا

مزينة بتطريز جذاب من التلي. 

� ال�سيلة: هي عبارة عن قطعة من القما�س 

�س������وداء الل������ون، ويطل������ق عليه������ا )الوقاية(، 

أ�سها وقت اخلروج من  أة على را وت�سعها املرا

املنزل حيث تغطي وجهه������ا بال�سيلة قبل اأن 

أنواع لل�سيلة  أربع������ة ا ترتدي العباءة، وهناك ا

هي: ال�ساري، وال�سمة، والغيل، والتورة. 

� ال�سويعي������ة: وهي العب������اءة التي تلب�سها 

أة عند اخلروج وكانت ت�سنع من احلرير  املرا

أي�ساً  أو ال�سوف حمالة بالزري، وهي عبارة ا ا

عن رداء طويل ف�سفا�س والغر�س منه عدم 

اإبداء مالمح اجل�سم.

� الربق������ع: الربقع عبارة عن قطعة قما�س 

تتكون م������ن نوعني: اأحدهما فاخر يكون من 

قما�������س ) �ربت ح�سني( والعادي من قما�س 

احل�سي�سي )�سا�سوت������ي(، ويثبت الربقع على 

الوج������ه بوا�سطة خيوط )حم������راء اأو ذهبية( 

وت�سم������ى )ال�سبج(، وقد ق������ل لب�س الربقع يف 

الوقت احلا�������ر وا�ستغنى عنه بال�سيلة التي 

)8(
تو�سع على الوجه لتغطيته. 

مور�كامي: ع�سق �لرو�ية و�لريا�سة: 

ولد هاروكي يف مدينة كيوتو عام 1949 

و�سب وترعرع يف مدين������ة كوبيه، وهي مرفاأ 

ع������راق واجلن�سيات.  بحري تختل������ط فيه الأ



�سفحات من الن�ساط الثقايف

3�1 �لعــــــدد 539 �آب   2008

ولكون������ه طفاًل وحي������داً لوالدين جمع بينهما 

دب الياب������اين وتدري�سه، كانت اأجواء  حب الأ

دب املغرق  �رة مفعمة بحوارات الفكر والأ الأ

يف الثقافة اليابانية.

أ�سهمت حالة التم������رد التي �سادت  وق������د ا

ال�سباب الياباين بعد احلرب العاملية الثانية 

يف رغب������ة موراكام������ي يف البح������ث عن هوية 

جديدة والنفتاح على كل ما هو اأجنبي. ففي 

�س������ن 14 �سنة ع�سق مو�سيقى اجلاز الغربية، 

وروبي والرو�سي  دب الأ وعكف على قراءة الأ

ومنه ن�سو�س ت�سيكوف ود�ستوف�سكي وديكنز 

مريك������ي كان هو  دب الأ وفلوب������رت. اإل اأن الأ

املحب������ب خا�س������ة اأعمال »ك������ريت فوجنوت« 

و»فيتزجريالد« و»�ساندلر« و»كابوت«. 

مريكي م�سدر  دب الأ وكان افتتان������ه ب������الأ

دب  الأ يف  املتخ�س�س������ني  والدي������ه  �سخ������ط 

الياب������اين. ويقول هاروكي موراكامي »عندما 

جنليزية فتحت اأمامي نافذة  تعلمت اللغة الإ

وا�سعة على ع������وامل رائعة جديدة. لكن اأفكار 

عائلتي كان������ت تخنقني. فاجليل الذي عا�س 

م������ريكا ب�سبب  اأجواء احل������رب كان معاديا لأ

ما فعلته بهريو�سيم������ا وجنازاكي. اأما اجليل 

مريكا من  أنتم������ي اإليه فكان ينظ������ر لأ الذي ا

زاوية اأخرى«.

أ�سلوب هاروكي من�سقاً على  ولهذا ج������اء ا

دب الياباين التقلي������دي، وخرجت رواياته  الأ

باأ�سلوب مغاير للقوالب الثابتة، فو�سفه الّنقاد 

جنبي اأكرث  اليابانيون باأنه يخاطب القارئ الأ

م������ن الياباين. وقد يكون هذا هو �ر جناحه 

فلق������د ب������رع يف نق������ل الرواي������ة اليابانية اإىل 

املعا�رة، وقدم للقارئ الياباين �سوراً جديدة 

حا�سي�س واأمناطاً جريئة من  من امل�ساعر والأ

م�ساعر احلب والفق������د، وخيالت وفرية من 

الواقعي������ة ال�سحرية كانت مبثابة نفث جرعة 

ثارة والت�سويق يف دماء الرواية  هائل������ة من الإ

اليابانية التي كانت بالن�سبة لل�سباب الياباين 

تبعث على التثاوؤب وامللل. 

أ�س�س هاروكي نادياً ملو�سيقى اجلاز �سماه  ا

أثر  القط بير، وكان تاأ�سي�سه لهذا النادي قد ا

يف حيات������ه وترك ب�سمة وا�سحة يف كتاباته. 

فلق������د اأثرت معرفت������ه الوا�سع������ة باملو�سيقى 

والطع������ام والب�������ر من رواد املله������ى مداركه 

ألوان������اً جذابة على خياله  احل�سية واأ�سفت ا

اخل�سب. وبع������د اأن جنحت روايات هاروكي 

واأ�سب������ح كاتباً م�سه������وراً ع�سفت به م�ساعر 

التمرد م������ن جديد ودفعت به اإىل الرغبة يف 

البتعاد عن الوطن. ففر�س على نف�سه العي�س 

يف منفاه الختياري يف اأوروبة اإىل اأن ا�ستقر 

به احل������ال يف الوليات املتح������دة بني عامي 

1986 اإىل 1995. 

دب الياباين يف  أ�ست������اذا لالأ وهناك عمل ا

جامعة »برن�ستون« وجامعة »تافت« بالوليات 
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املتح������دة. وهن������اك األف روايتي������ه »اأرق�س.. 

اأرق�س.. اأرق�س« 1988 و»جنوب احلدود.. 

غرب ال�سم�س«.1992 اإىل اأن تعر�س هاروكي 

موراكامي اإىل هزة قوية يف م�ساعره الوطنية 

عندما �رب زلزال مدينة كوبيه عام 1995 

وحادثة تفجري مرو طوكي������و، ف�سعر باأنه ل 

ي�ستطيع التخلي عن كونه يابانياً وقرر العودة 

اإىل وطنه. 

أ�سهمت الريا�سة واحرافه للجري  ولقد ا

يف �سق������ل و�سحذ موهبته للكتابة. ومن اأجل 

بداع الفكري ع�سلة  ذلك فهو يوؤمن ب������اأن الإ

قوي������ة يف اجل�سم حتت������اج اإىل مترين و�سحذ 

للبقاء يف حالة جي������دة. وتبنى منطاً �سحياً 

�سارماً يف طعامه و�راب������ه للبقاء يف �سحة 

جيدة. 

بداأت رحل������ة هاروكي موراكامي مع عامل 

الكتابة برواية »ا�سم������ع غناء الريح« يف عام 

أثناء متابعت������ه ملبارة  1979 والت������ي ول������دت ا

بي�سبول فعاد اإىل منزله على الفور لت�سجيل 

خواطرها ومل يتوقف حتى انتهت. وبعد �ستة 

دب ملجلة ثقافية  أ�سهر فازت روايته بجائزة الأ ا

أثنى النقاد على لغت������ه الب�سيطة  ياباني������ة. وا

احلديثة وخياله الواقعي ال�سحري. 

واإذا كانت رحلت������ه مع الكتابة بداأت عام 

1979 فرحلته مع ال�سهرة بداأت عام 1987 

بروايته »اأغنية للم�ستحيل« التي حتول فيها 

أربعة  اإىل الواقعي������ة اجلديدة فتن������اول ق�سة ا

�سب������ان يتجاوزون مرحل������ة املراهقة ويعانون 

م������ن �سعوب������ات يف موا�سل������ة حياتهم. وهي 

الرواية التي بيع منها اأكرث من ثالثة ماليني 

ن�سخة ب�رعة الربق فاأ�سبح من بعدها كاتباً 

م�سهوراً تتخطى �سهرته ح������دود اليابان اإىل 

جميع اأرجاء العامل. ثم توالت بعدها اأعماله 

أبرزها »�سباق  حي������ث قدم اثنتي ع�رة رواية ا

اخلروف الربي« 1982 و»الغابة الرويجية« 

أن�سودة  زمنة« 1992، و»ا 1987، و»خامت������ة الأ

احلبيبة«  و»�سبوتني������ك   ،1994 امل�ستحي������ل« 

1999، و»حولي������ات الطائر الناب�س« 2001، 

و»كاف������كا عل������ى ال�ساط������ئ« 2002، و»بع������د 

�ساف������ة اإىل ع�������رات  الظ������الم« 2004، بالإ

الق�س�س الق�سرية اآخرها »طوكيو الغام�سة« 

2005، فبلغ جممل اأعماله 30 كتاباً ترجمت 

معظمها اإىل 39 لغة. 

أ�سلوب هاروك������ي موراكامي عن  ويتميز ا

خرين اأمثال  غريه من الروائيني اليابانيني الآ

يوكي������و مي�سيما وكينزا بورو اأوويه وكوبو اآبي 

دبي������ات الغربية خا�س������ة اأعمال  أث������ره بالأ بتا

دي�ستوفي�سك������ي وتول�ستوي وبلزاك مما جعله 

ي�سن������ع خلطة �سحري������ة ميتزج فيه������ا اللغة 

الياباني������ة اخلالي������ة من التعقي������دات اللغوية 

)9(
والثقافة الغربية املعا�رة. 
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مئ���ة ع���ام عل���ى ولدة مبتك���ر جيم����س 

بوند: 

وىل لولدة  اأحيت لندن الذكرى املئوية الأ

ايان فليمينغ مبتك������ر �سخ�سية جيم�س بوند 

ب�سل�سلة من املعار�س ورواية جديدة تت�سمن 

مغامرات جديدة للعميل. 

وطلب ورثة الكات������ب املولود عام 1908 

م������ن الروائي الربيط������اين �سيبا�ستيان فوك�س 

كتاب������ة الرواي������ة اخلام�سة ع�������رة ملغامرات 

جيم�������س بوند عل������ى طريقة اي������ان فليمينغ، 

والت������ي حملت عنوان »ال�سيطان قد يكرث«، 

والتي جتري اأحداثها يف احلرب الباردة يف 

1967 وتقود جيم�س بوند اإىل باري�س ولندن 

و�سط.  وال�رق الأ

اإن »الرواية  وقال فوك�س لل�سحافي������ني: 

اجلدي������دة كتبت ب������روح الرواي������ات القدمية 

وم�سلي������ة جدا«، موؤكدا اأن �سون كونري يبقى 

ممثله املف�سل للعب دور هذا اجلا�سو�س. 

ويقدم املعر�س �رداً للتجارب ال�سخ�سية 

الت������ي غذت روايات فليمين������غ، هذا الروائي 

الذي كان ابن برملاين حمافظ وتعلم يف مدار�س 

النخبة يف بريطانيا، عمل �سحافيا يف وكالة 

روي������رز ثم و�سيط������اً يف البور�سة فم�رفياً، 

والذي مل ي�سمح له �سنه خالل احلرب العاملية 

الثانية بالقتال فعم������ل حل�ساب ا�ستخبارات 

البحرية الربيطانية حيث و�سع خططاً لعدد 

كبري من العمليات الطموحة، ويف 1952، اأي 

أ كتابة  ربعني من العم������ر، بدا يف الثالث������ة والأ

وىل جليم�������س بون������د »كازينو  املغام������رات الأ

رويال«، وهو يتاأمل البح������ر الكاريبي، حيث 

نال اإعجاب اجلمهور باملزيج الذي يجمع بني 

اجلا�سو�سية واجلن�������س والغرائبية بينما راأى 

حياء  الربيطاني������ون يف العميل 007 طريقة لإ

ال�سع������ور بالعزة الوطني������ة يف مرحلة ما بعد 

احل������رب التي ات�سم������ت خ�سو�سا باحلرمان 

من اأمور عدي������دة، وكتب فليمينغ بني 1952 

و1964 �سن������ة وفاته، 14 رواية جيم�س بوند، 

ن�ر اآخره������ا »اوكتوبو�س������ي« يف 1966 بعد 

وفاته. 

وعلى �سعيد مواز اأقيم معر�س اآخر عن 

وىل  فيليمنغ �سمح بالطالع على الن�سخة الأ

ملخطوطات������ه، حيث طلبت اأ�رة فليمينغ بعد 

ذلك من ثالثة كت������اب موا�سلة العمل، بينهم 

الكات������ب الربيطاين كين�سل������ي اميي�س لكنهم 

خرية  جنحوا بدرجات متفاوتة، والروايات الأ

فالم  التي ن�������رت كانت ن�سخا مكتوب������ة لالأ

و�سمح������ت جلا�سو�س امللك������ة باحل�سول على 

اع������راف دويل، و�سيعر�������س الفيل������م الثاين 

والع�رين جليم�س بون������د الذي يتم ت�سويره 

حالي������ا ويلعب دور البطولة فيه دانيال كريغ، 

 
)10(

اخلريف املقبل.
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�س������در حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�سوري������ة، كتاب حتت عنوان: »اخلروج 

م������ن ال�ستالب«. الكتاب من تاأليف املفك������ر والباحث ال�سوري الراحل »اأحمد 

حيدر«. يقع الكتاب يف /144/ �سفحة من القطع الكبري. نقدم عر�ساً له مبا 

يت�سق واملعطيات املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

اخلــــروج مــــن اال�ســـــتالب

باحث  من �سورية. ❁

˜

❁❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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مدخل..

مو�س������وع هذا الكت������اب ه������و ال�ستالب 

الذي يعني �سي������اع الوعي وال�سالل املعريف 

�سق������اط اخلاطئ عل������ى مو�سوع ل ميلك  والإ

اجلدارة ول يتنا�سب مع اإ�سقاطنا. فال�ستالب 

يدخ������ل فيه عن�ر التخييل والوهم وهذا ما 

ي�سللن������ا. وال�ستالب ينتج ع������ن عالقة بني 

ن�س������ان والعامل الذي يحي������ا �سمنه. بعبارة  الإ

اأخ������رى: العامل الذي ي�سن������ع مناخ ال�ستالب 

ه������و عامل ذو مناخ عدم������ي يفتقر اإىل ال�سعور 

ن�ساين وال�سخ������اء النف�سي، والنفتاح على  الإ

خ������ر يفتق������ر اإىل القيم وخ�سو�س������اً قيم  الآ

العدال������ة. اإن املناخ العامل������ي هو مناخ بربري 

ل اإن�ساين �سنعته العوملة، تلبي ل�ساحبها كل 

رغباته. ولكن لي�س التقدم التقني هو الذي 

فرز العومل������ة كما تعك�س البني������ة الفوقية يف 

يديولوجية املارك�سية، فالعوملة هي امتداد  الإ

الرغب������ة، رغب������ة الذات الغربي������ة التي تعترب 

نف�سها مركز العامل وحموره و�سعوب العامل هي 

�سعوب الهام�س. وهكذا و�سلت هذه الذات، 

يف �سورته������ا الراهن������ة، اإىل مرحل������ة جنون 

العظم������ة. هذه الذات عريق������ة يف اجلرمية 

أبادت الهن������ود احلمر، وهي التي تكرر  فهي ا

اليوم ماأ�ساتهم يف العراق وفل�سطني على يد 

اإن ا�سراتيجية الذات  �ريكتها ال�سهيونية. 

مريكاني������ة ال�سهيونية ه������ي قهر ال�سعوب  الأ

وحمله������ا عل������ى اأن تخون ذاته������ا وقناعاتها، 

وتتقم�������س القاه������ر وتتبنى فك������ره واإعالمه 

واإيديولوجيته. لقد ُحّولت ال�سعوب املقهورة 

ن�س������اين على القي������م واملعايري  م������ن القلق الإ

ن�سان اإىل القل������ق على احلياة اأن  وكرام������ة الإ

ن�س������ان على قيد احلياة. واحل�سارة  يبقى الإ

غريقية،  الغربية، كانت امتداداً للح�سارة الإ

وروبية.  فهي ت�سفي املعقولية على الدول الأ

ولكن مع بداية ع�ر النه�سة بداأت ال�سيا�سة 

تتمل�������س من قيم احل�سارة واإلزاماتها. ففي 

ع�������ر النه�سة ب������داأت ال�سيا�سة متلي القيم 

الدنيوي������ة اإىل �س������ورة ديان������ة منخرط������ة يف 

هذا العامل. وقد لح������ظ كل من الفيل�سوفني 

)فيورب������اخ وكريكج������ارد(، اأن امل�سيحية تفقد 

ذاته������ا يف الع�س������ور احلديث������ة وتتغلب على 

نف�سه������ا. اإن جدلية ال�سيا�سة واحل�سارة هي 

ن�سان من ال�ستالب ب�سيانة  التي ت�س������ون الإ

خالقي������ة وكرامته. هي التي حتول  قيمته الأ

دون طغي������ان ال�سيا�سة على احل�سارة. ولكن 

أوروبة ا�ستمرت حري�سة على قيم احل�سارة  ا

املوروثة. ال�سهيونية اخرقت العامل امل�سيحي، 

واأ�سبح������ت احل�س������ارة الغربي������ة )ح�سارة( 
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اأمريكاني������ة �سهيوني������ة متع�سب������ة للكت������اب 

�سالم كما  املقد�������س. وهي تعمل على حمق الإ

ال�سيوعية، لتحقق طموحها يف احتواء العامل. 

مربيالية منق�سماً  أ�سب������ح العامل مع املرحلة الإ ا

اإىل �سعوب املحور، و�سع������وب الهام�س، العامل 

الغني والفقري. فال�راع الطبقي الذي كان 

�سمن املجتمع������ات ال�سناعية اأ�سبح �راعاً 

عل������ى م�ستوى الع������امل. على تر�سي������خ عبودية 

ال�سعوب بقهرهم واإفقاره������م اإىل اأن يركعوا 

أيديهم  أق������دام ال�سادة اجل������دد رافعني ا عند ا

طالبني العبودية، اإن التقنية ال�سحرية، تنهار 

اأمامها ال�سعوب.

❁    ❁    ❁

�ملدخل.. �لق�سم �لثاين

ن�س������ان يف جمي������ع  اإن كل ا�ستالب������ات الإ

جم������الت حيات������ه، م�ستق������ة م������ن ال�ستالب 

ن�سان يف عالقته مع  �سا�سي: ا�ست������الب الإ الأ

نف�سه. هذا ال�ستالب جذوره يف الال�سعور، 

ن�سان يف عالقة  واخلروج يقت�سي اأن يقف الإ

مواجهة مع ذاته ويغو�س يف عمق ل�سعوره. 

ولكنه يعك�س يف ال�سعور مناخاً انفعالياً �سلبياً، 

�س������ى واحلزن. واخلروج  باملرارة والأ �سعوراً 

من ال�ست������الب هو انت�سار اأخالقي، مينحنا 

ال�سجاعة على مواجهة القهر والو�سول اإىل 

النواة الفعلي������ة، املمكنات الكامنة يف �سميم 

ن�سانية. اإن امت������الك الوعي هو  املاهي������ة الإ

أ�سب������اب ال�ستالب. اإن مواجهة  العثور على ا

الذات مع ذاتها هي بداية الطريق ل�ستعادة 

عالء،  الوعي، اأي هي منطل������ق الت�سعيد، الإ

الت�سام������ي. وهكذا ت�سرد ال������ذات ممكناتها 

وحتقق ماهيتها التي تتغري بالت�سعيد الذي 

يبلغ درجة املمكن التاأملي.

اإن املمك������ن التاأملي هو م�ستوى اجلمالية 

ن مو�سوعهما م�سرك  وامليتافيزيقا مع������اً، لأ

ن�سان نف�سه. هذا الت�سعيد هو  هو ماهية الإ

�سا�س للفن والدين. الأ

�لت�سعيد على �مل�ستوى �ل�سيكولوجي..

الت�سعيد هو طريق التعايل، وهو مرتبط 

أف������ق الروؤية والتاأمل  بال������ذات املنفتحة على ا

يف ممكنات الوجود. ولذلك فهي ذات طابع 

)وجودي(. اإنها نظرة الفنان التي ت�سعنا يف 

�سلية مرتبطة  ح�رة الوجود. فاجلمالية الأ

ن�س������ان. واملاهية تتجلى من خالل  مباهية الإ

عالقته������ا بالوجود. فالت�سعي������د هو ت�سعيد 

الرغب������ة. والرغبة طاق������ة خالقة مبقدار ما 

ت�ستث������ري بالوعي والتاأم������ل. واملمكن التاأملي 

هو مناخ فكري م�سحون بالقلق. اإنه ت�سوف 

على م�سوؤولية �ساحب������ه، املمكن التاأملي هو 
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اخلال�س مبعرف������ة الذات. الت�سعيد حمدود 

أق������دار الدافع اأو م�سريه احلتمي،  بخطوط ا

وكذل������ك باإمكان������ات ت�سعي������د الرغبة، وهي 

اإمكان������ات متناهي������ة. اإن الت�سعي������د ينطلق 

ن������ا من الكرامة  م������ن ال�سمات الأخالقية لالأ

الذاتي������ة البدئي������ة، وبتعب������ري )كان������ط(، من 

خر. اإن الرغبة،  ال�سعور بالحرام للذات والآ

بو�سفها منط وجود قرب موجودات اأخرى، 

لي�ست رغبة اإن�سانية اإل اإذا كان املن�سود لي�س 

خرى.  خر فقط، بل رغبة الرغبة الأ رغبة الآ

خر فهذا  ن�س������ان رغبة يف رغبة الآ اإذا كان الإ

خر به. الرغبة  يعني اإنه رغبة يف اعراف الآ

طاقة وجدانية قوامه������ا النفعال والعاطفة، 

فهي طاقة مرنة قابلة ل�ستى التحولت. فهي 

غري خا�سعة لربنامج غريزي م�سبق التكوين. 

�سلية ل ي�سعنا على  ولكن دمار الرج�سية الأ

درب الت�سعيد دوماً، فقط ت�سقط يف الياأ�س 

ن�سان  والعدمية، فاإن�س������ان الق�سية يقابله الإ

العدمي، اإن�سان ع�رنا، اإن ع�رنا العدمي 

مل يعد قادراً على فهم الرغبة ب�سفتها طاقة 

وجداني������ة. اإن ح�سارتنا التي اأدارت ظهرها 

خر، ع������ن طريق احلب، مل يبق  لالت�سال بالآ

لديها �س������وى اجلن�س، اإن احلداثة ما هي يف 

النهاية اإل هذه املحاولة يف اكت�ساف الرغبة 

وا�ستمالكه������ا. الت�سعي������د ه������و يف �سميمه، 

أ  ت�سعي������د الرغب������ة التي تن�س������اأ يف تربة مبدا

الل������ذة ما ب������ني البيولوج������ي والنف�سي. هذه 

غرا�س الع�سابية،  ال�سي������غ املغلقة ت�سب������ه الأ

أ�سلوب اإجناز الرغبة.  فهي تنتمي مثلها اإىل ا

أ اللذة  وهك������ذا تتم النقلة ال�سهرية م������ن مبدا

أ الدافع. املمك������ن ال�سحري نزعة  اإىل مب������دا

اإ�سب������اع حتمي، فلي�س لها ع������امل م�سرك مع 

خري������ن، اأما املمكن التاأمل������ي فهو متحرر  الآ

يقاع احلتم������ي. ولكن الت�سعيد  من ه������ذا الإ

ل يلغ������ي عطال������ة الرغبة. وه������ذه اجلدلية 

ن�سان نف�سه، هو اأن يبارك وجوده  منوطة بالإ

الطبيعي.
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❁    ❁    ❁

�لت�سعيد يف �ملمكن �لتاأملي..

الغلم������ة الذاتية هي مرحلة ما قبل تكون 

ن������ا، اأي م������ا قبل ال�سعور ب�س������ورة موحدة  الأ

أنه احلب  لل������ذات. ويجب اأن نفهم الليبيدو، ا

باملعنى الوا�سع، فالرج�سية هي حب الذات. 

اإن مرحلت������ي الغلم������ة الذاتي������ة والرج�سية 

هما م������ن طبيعة ذاتية قب������ل مو�سوعية. اإن 

�سب������اع الكامل يحتجز الرغبة  العجز عن الإ

نا حيث تتحول اإىل قلق. وقد  الالنهائية يف الأ

ي������وؤدي اإىل العطالة فراراً من القلق املرتبطة 

أو  �سباع ا ب������ه. وهكذا جند اأن العجز ع������ن الإ

الحباط واحلرمان ه������و يف اأ�سل الت�سعيد 

كما هو يف اأ�س������ل العطالة. ويتفاقم ال�سعور 

بالقلق نوبة من احل�������ر وذلك تبعاً لدرجة 

اخت������الل عالق������ات ال�سخ�سي������ة بعاملها. اإن 

الق������درة على معاناة القلق هي معيار للقدرة 

على الت�سعيد. اإن القلق والت�سعيد مفهومان 

متعلقان بالطاقة النف�سية، ولذلك ميكننا اأن 

نطلق عليهما ا�سم املمكن القلق.

هك������ذا املمك������ن القل������ق هو تعب������ري عن 

الرتباط ال�سميمي بني احلرية والقلق، هو 

أو التاأمل.  قلق اليقظة، اإنه حالة من التيقظ ا

اإن املمكن التاأملي هو مزيج من حدين هما: 

املمك������ن والتاأم������ل. اإن التاأم������ل ل يقف عند 

ح������د املعطيات املبا�رة للواقع، ولكنه يتخيل 

�سي������اء يقت�سيها منطق  وجوه������اً اأخ������رى لالأ

أنها غري ظاهرة. الواقع نف�سه رغم ا

يقول اأحد الذين كتبوا عن )بودلري(: )هل 

كرث اإن�سانية..  هي �سدفة اإذا كان ال�ساعر الأ

كم������ل )ودون  ذلك ال������ذي ع������رب بال�سورة الأ

حيان  أغل������ب الأ اأوهام( ع������ن ال�رط املهني ا

ن�سان وعن تطلعاته اليائ�سة نحو ال�سعادة  لالإ

)اتفاق بني الع������امل ورغباته(. اإن بودلري مييز 

ب������ني ال�ر العط������ايل وال�ر اجلم������ايل. كان 

بودلري طيل������ة حياته مهوو�س������اً بال�سفاء، اإذ 

كان يبح������ث عن �سياعه فذل������ك عن معرفة 

�سب������اب، وبالتوافق التام مع ذاته، يوؤ�س�س  بالأ

اختيار ال�ر ل������دى بودلري اأدب الرف�س هذا 

الذي ي�س������يء كل موؤلفاته. هكذا بودلري جد 

املنتبه املتيقظ، ل ي�سع������ر بالف�سول اإل اإزاء 

ن�سان. وجه الإ

❁    ❁    ❁

�لت�سعيد على �مل�ستوى �لفل�سفي..

يف هذه الفقرة �سوف نتكلم عن الت�سعيد 

ب�سفته عل������واً، ب�سفته جت������اوز عامل احلياة، 

والفيل�سوف  الفينومينولوجي������ا  عن������د  وذلك 
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)برغ�س������ون(.. اإن املمك������ن التاأمل������ي يعن������ي 

انفتاح الذات عل������ى ممكنات املو�سوع، التي 

أو  ي�ستخرجه������ا الذه������ن من مفه������وم الكائن ا

ماهيته.

الت�سعيد يعن������ي الروؤية النزيهة للوجود، 

وه������ذا يعني انفت������اح الذات عل������ى ممكنات 

الكائ������ن: ت������رك املوجود يوجد عل������ى النحو 

املالئ������م لطبيعته. اإن يف هذا دلياًل، يف نظر 

)هو�������رل(، على تف������وق املو�س������وع على كل 

اإدراك، واإىل امتناع حله وانحالله نهائياً يف 

دراكات املختلفة. �سل�سلة معينة من الإ

أم������ا املوق������ف التاأملي املتع������ايل يقت�سي  ا

بال�رورة )موق������ف امل�ساهد عدمي الهتمام 

ال������ذي ي�سغ������ل خاط������ره فقط اأن ي������رى واأن 

ي�سف ب�سورة مطلقة(. وهذا امل�ساهد عدمي 

الهتمام متحرر من التحيز للذات، الهدف 

يف املنهج������ني: الفينومينولوجي والربغ�سوين 

يظل ه������و نف�سه اإبراز املو�س������وع بكل جالئه 

يف �سورت������ه الكاملة، وروؤيته. وهذا ما تفعله 

الروؤي������ة الفل�سفية التي تهت������م بعمق النظرة 

وقدرتها عل������ى اخراق الواقع اأكرث مما تهتم 

بالتعايل عليه.

اإن الفل�سف������ة تبتعد عن التجريد وتقرب 

من الواقع احلي، م������ن ال�سخ�س، فهي روؤية 

تكت�سف الواقع. اإذا كانت امليتافيزيقا ممكنة، 

فذلك ل ميك������ن اأن يكون اإل بجهد حد�سي. 

أن������ه كلما كان ان�سغالنا  ومن ال�سهل اأن نبني ا

باحلياة اأكرث كان ميلنا اإىل التاأمل اأقل.

❁    ❁    ❁

�ل�ستالب �لديني

�س������د جتذراً يف البناء  الدين هو امليل الأ

الجتماعي. فهو ي�ستهوي الذين مييلون اإىل 

أو  أو ال�سلطة. لذل������ك كان ال�سياع ا الهيمن������ة ا

ال�ستالب الديني يعني �سياع املجتمع. يعني 

�سياع������ه يف عالقته مع نف�س������ه ومع اأفراده. 

اإن نظرية )فويرباخ(، تظل النموذج الفل�سفي 

لتف�س������ري ظاه������رة ال�ستالب الدين������ي، يرى 

ن�سان،  )فيورب������اخ(: اأن الوجود املطلق، اإله الإ

ن�سان نف�سه. هو وجود الإ

لقد توق������ف )مارك�س( عن������د )فويرباخ( 

باهتمام كبري لكي يدم������ج مفهوم ال�ستالب 

ال�ست������الب  يف  نظريت������ه  �سم������ن  الدين������ي 

القت�سادي. ولكن العن�ر النفعايل يف�ره 

)فرويد( كما يل������ي: اإن الدين ينبع من عجز 

ن�سان عن مواجهة قوى الطبيعة يف اخلارج  الإ

والقوى الغريزية داخل نف�سه وين�ساأ الدين يف 

ن�ساين، ول يجد  مرحلة مبكرة من التطور الإ

أو التحاي������ل عليها م�ستعيناً  مف������راً من كبتها ا
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بقوى عاطفية اأخرى.

ون�سل م������ع املحلل النف�سي )اإريك فروم( 

اإىل اأن الدي������ن لي�������س ع�ساب������اً يف جوه������ره، 

أو  ولكن������ه ي�سبح كذل������ك يف اأمن������اط معينة ا

حمددة من اخل������ربة الدينية. وله������ذا ي�سمى 

عامل النف�س )اإريك فروم( التدين الأخالقي: 

ن�ساين، وي�سمى التدين الع�سابي اأو  الدين الإ

امل�ستلب: الدين الت�سلطي.

أبو ال�سعب  أو )ا هكذا ي�سب������ح )الغوهرر( ا

ل������ه وت�سبح حياة الفرد  املحبوب هو رمز الإ

ن�سان م������ن اإنكاره  أل������ف قيمة الإ تافه������ة، وتتا

لقيمته وقوته.

اإن الفيل�س������وف )كانط( يق������رر يف كتابه: 

الدي������ن يف ح������دود العق������ل اخلال�������س: )اإن 

الأخالق لي�ست يف حاجة اإىل الفكرة القائلة 

ن�سان، حتى  بوج������ود كائن اآخر يعلو عل������ى الإ

ن�س������ان اأن يتع������رف على  يك������ون يف و�س������ع الإ

واجب������ه. وله������ذا ذهب )كان������ط( اإىل �رورة 

اإخ�ساع العن�ر التاريخي الطق�سي، للعن�ر 

الباطني الأخالقي.

اإن �سيكولوجي������ة احل�س������د، كم������ا يراها 

الباح������ث الجتماعي الفرن�س������ي )غو�ستاف 

لوبون( هي حالة هيجانية غالباً، ت�سيع فيها 

املعقولية. فالفرد هو ممثل العقل والأخالق 

والدين كما يثبت فيل�سوف احل�سارة )األربت 

أ�سفي�س������ر( يف كتابه )فل�سفة احل�سارة( لقد  ا

كانت امل�سيحية املبكرة ذات نزعة اإن�سانية ل 

أ امل�سيح القائل: )ملكوت الرب  ت�سلطية، ومبدا

يف داخلك( هو التعبري الب�سيط الوا�سح عن 

�سالم – التفكري غ������ري الت�سلطي. لقد ن�ساأ الإ

مثل امل�سيحية- بني الفقراء وامل�ساكني. وكان 

اجلام������ع هو املحلل الثق������ايف وحمل احلوار، 

وحتت قبته ن�ساأت ف������رق علم الكالم، و�سعر 

أم������ري املوؤمنني باخلط������ر، فاغت�سب اجلامع  ا

وحرم في������ه احلوار وجعله وقفاً على خطابه 

ال�سلطاين.

لقد ت�ساءل عامل النف�س )فلهلم راي�س( عن 

ال�سب������ب الذي يحمل النا�������س على الن�سواء 

نظمة الال اإن�سانية ويتبعونها. ويف  �سم������ن الأ

راأي اأن ال�سب������ب يع������ود اإىل نزعة عطالة يف 

النف�س الب�رية.

أ: »طاملا بقيت  ويف اجني������ل فيليب نق������را

جذور ال�ر خمتفية فاإنها قوية. اأما عندما يتم 

ك�سفها والتعرف عليها فاإنها تتف�سخ، وعندما 

تغدو بني������ة فاإنها تنمحق. لقد عرى )ي�سوع( 

ج������ذور هذا العامل واجتثها. هذا ال�سعي نحو 

ال�ستنارة يتطلب الكفاح �سد مقاومة داخلية 

أ�سبه بالرغبة يف البقاء على حال النوم،  هي ا
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أو الالوعي، يق������ول املعلم )�سيلفانو�س(: »قم  ا

من هذا النوم ال������ذي يثقل عليك، ا�سح من 

الغفلة التي متلوؤك بالظالم«. 

أيناه عند الغنو�������س ميكن اأن نراه  وما را

عند البوذية: )والبوذي������ة املبكرة من اأف�سل 

ن�ساني������ة. ذلك اأن  دي������ان الإ مثل������ة على الأ الأ

بوذا معلم عظيم، اإنه )امل�ستنري( الذي اأدرك 

ن�س������اين، وهو ل يتحدث  حقيق������ة الوجود الإ

با�س������م قوة فائق������ة على الطبيع������ة، بل با�سم 

العقل.

أل������ربت ا�سفي�س������ر(، فيل�س������وف  وي������رى )ا

احل�س������ارة: اأن الفرد هو موئ������ل الأخالقية، 

والأخالقية هي جوهر احل�سارة.

الكات������ب  يلخ�س������ه  املعن������ى  وه������ذا 

)د�ستويف�سك������ي( يف عبارته امل�سه������ورة: )اإذا 

مل يك������ن اهلل موجوداً فكل �س������يء مباح( ومع 

الث������ورة الفرن�سية تاأ�س�س دي������ن عقلي ي�ستند 

اإىل معاي������ري العقل، وي�ستم������د الأخالقية من 

ألغت  أم������ا ح�سارتنا املعا�رة فقد ا )رو�سو(. ا

املعايري كلها. وهكذا ي�سعر الفرد اليوم برفع 

حماية القان������ون الأخالقي عنه، وهذا يعني 

من.  دمار القيم ودمار ال�سعور باملعقولية والأ

اإن احل�س������ارة مبعن������ى القان������ون الأخالقي 

ال�سامل للعامل، �رورية للفرد مبقدار �رورة 

الفرد للح�سارة ب�سفت������ه نواتها الأخالقية، 

فهن������اك عالقة جدلية وتغذي������ة متبادلة بني 

الفرد واحل�سارة.

❁    ❁    ❁

خالقية و�لع�رش.. �ل�سرت�كية �لأ

ن�س������اين ينطل������ق م������ن  اإذا كان الفع������ل الإ

الوع������ي كما يرى مارك�س بح������ق، فهذا يعني 

ن�س������ان يرمج نف�س������ه من خالل الثقافة  اأن الإ

الت������ي ينتجها فك������ره. وهم الذي������ن ي�سميهم 

املفك������ر املارك�س������ي )غرام�سي( فئ������ة املثقف 

نتلجن�سيا( وهم  الع�سوي، ومثالهم احلي )الأ

الذين عناهم )لينني( عندما تكلم عن )جيل 

لم( ال������ذي �سنع الث������ورة. وقد تكلم عنها  الآ

الفيل�س������وف الرو�سي )برديايي������ف( يف كتابه 

)منابع ال�سيوعية الرو�سية(.

نتلج�سيا ل يج������وز اخللط بينها  ه������ذه الأ

يديولوجيات الزائفة  وبني الذين �سنع������وا الإ

نظم������ة الفا�سي������ة والهتلري������ة، ومثلهم  يف الأ

)النَُخب( الت������ي �سنعت اإيديولوجيات عاملنا، 

العامل الثال������ث، تلك النخب الزائفة، وت�سفي 

ال�رعية على )الث������وار املزيفني(. اإن ال�سيغ 

الثقافية ينتجها مثقف������ون يعانون م�سكالت 

املجتمع معاناة ذاتية.

ويف نظري������ة املمار�سة عن������د مارك�س، ل 
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تنف�سل ال�س������ريورة القت�سادية عن التطور 

التقني. اإن مارك�س هو )مفكر التقنية(.

يقول الباحث )برهان غليون(: القت�ساد 

لي�������س حتمي������ة طبيعي������ة، ولكن������ه موؤ�س�س������ة 

اجتماعية، وله تاريخية ميكن التعامل معها 

وحتويلها.. وه������و ميدان �������راع ونزاع بني 

الطبقات والقوى الجتماعية.

كم������ا يقول )هيجل(: لن تكون اأف�سل من 

ع�������رك، ويف اأح�سن احل������الت ل�ست �سوى 

ع�رك ه������ذه العبارة تنطب������ق على مارك�س 

نف�سه، كم������ا ينطبق عليه ق������ول )اإجنلز( يف 

يديولوجيا، وهذا النقد من املقولت  نقد الآ

احلية يف املارك�سية.

كان )مارك�������س( م�سكون������اً بهاج�س تغيري 

الع������امل: )مل يفع������ل الفال�سف������ة �س������وى تف�سري 

�سا�سي  العامل، واملهم هو تغي������ريه(. واملربر الأ

أ�سمايل  يف نظ������ر مارك�������س ه������و النظ������ام الرا

املرتبط بهذه احل�س������ارة، فهذا النظام لبد 

من زواله، مبنطق تطور هذا النظام، املنطق 

القت�سادي نف�سه.

ن�سان  اإن املقول������ة املحورية هي مفهوم الإ

الكل������ي، وهو تعبري مارك�س نف�سه عن املاهية 

ن�سانية. هو معيار ال�ستالب الذي ي�سنعه  الإ

أ�سمايل بطبق������ة الفقراء. هذه  النظ������ام الرا

املق������ولت فل�سفية –اأخالقي������ة باقية- ولو 

يديولوجية املارك�سية. انهارت الإ

مربيالية اأعلى  كان������ت املارك�سية تعترب الإ

مربيالية  أ�سمالي������ة. لقد بلغت الإ مراحل الرا

ن�سجه������ا يف العوملة، وهي موقف �سامل من 

أ�سا�������س �سيا�سي ينطلق من الرغبة  أو ا العامل ا

أ�ساءت  ا حكام امل�سبق������ة التي  يف املطلق.والأ

أو �سوه������ت املارك�سية ل ت�ستطيع اأن حتذف  ا

الفك������رة ال�سراكي������ة، ب�سفته������ا تعبرياً عن 

ن�سان اإىل العدالة. حاجة الإ

ال�سراكية الأخالقية لي�ست اإيديولوجيا 

أنه������ا لي�ست علماً، ولكنها موؤ�س�سة على  كما ا

أو نتائجه. هي من طبيعة  معطيات العل������م ا

ع�رنا الذي يقاوم العدمية والعوملة. 

ه������ذه ه������ي ال�سراكي������ة الأخالقية من 

اأجل الكتل الب�رية ال�سماء التي هي بينها 

وب������ني اأن تكون بنية اجتماعية اأو طبقة كما 

أينا، فبقيت ركاماً وذلك بعد اأن ا�ستهلكها  را

يديولوجي������ون الذين اأ�سبح������وا اليوم من  الآ

زعانف العوملة، �سلطة تتوىل القهر.

❁    ❁    ❁
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اإ�صدارات..

�سم���ر –جرب���ا: كت������اب حدي������ث، �س������در 

ع������ن وزارة الثقافة ال�سوري������ة حتت عنوان: 

»�سمر- جربا.. والنتق������ال من الرحال اإىل 

ال�ستقرار.. درا�سة يف حياة البدو وتراثهم« 

ملاين )لوثار  الكتاب م������ن تاأليف الباح������ث الأ

�ستاذ  �ستاين( ق������ام برجمت������ه اإىل العربية الأ

)كام������ل اإ�سماعي������ل(. الكت������اب درا�سة اثنو-

�سو�سيولوجي������ة لق�س������م من ع�س������رية )�سمر( 

املنت�رة يف اأكرث من قطر عربي وهو )�سمر- 

جربا( التي هاجرت من اجلزيرة العربية اإىل 

املنطقة الواقعة بني �سورية والعراق.

اأ����رشار الظواه���ر املرئي���ة: �سم������ن �سل�سلة 

العل������وم، �سدر الكت������اب /14/ حتت عنوان 

اأ�رار الظواهر املرئي������ة. الكتاب من تاأليف 

الباحث )اإيرج������ي نوفيكوف(. قام برجمته 

اإىل اللغ������ة العربية الدكت������ور )حممد عبود(. 

يقع الكت������اب يف /278/ �سفحة من القطع 

الكبري. الكتاب من اإ�سدارات وزارة الثقافة.

�سيناريو الفيلم ال�سينمائي: تقنية الكتابة 

ال�سينمائية هي حم������ور هذا الكتاب ال�سادر 

ع������ن وزارة الثقافة ال�سورية، املوؤ�س�سة العامة 

لل�سينم������ا، ويحمل الرقم /133/ �سمن هذه 

ال�سل�سلة. الكتاب من تاأليف )اأوريان برونل(. 

�ستاذ )م�سطفى  قام برجمته اإىل العربية الأ

حمرم(.

����رشة يف احلجاز:  التط���ور التاريخ���ي لالأ

�سم������ن �سل�سلة الر�سائ������ل اجلامعية ال�سادرة 

عن دائ������رة امللك عب������د العزي������ز يف اململكة 

العربية ال�سعودية، �س������در للباحثة الدكتورة 

)هدى حمد الزويد( كتاب: التطور التاريخي 

ول والثاين  �رة يف احلجاز يف القرنني الأ لالأ

الهجري������ني. وهو بح������ث يف خمتلف جوانب 

�رية يف احلجاز وما �ساحبها من  احلياة الأ

تطور.

ديب  عا�س���ق اأخر����ض: رواية جدي������دة لالأ

والروائ������ي ال�سوري )نبي������ه ا�سكندر احل�سن( 

�س������درت ع������ن دار اإنان������ا للطباع������ة والن�ر 

بدم�سق. تق������ع الرواي������ة يف /200/ �سفحة 

من القط������ع الو�سط. �سبق و�س������در للموؤلف 

عدة اأعمال روائي������ة وق�س�سية، منها: رواية 

م  الفدي������ة. رواية حمراب الع�س������ق. �سورية الأ

)جمموعة ق�س�سية(.

ح���الم: جمموع������ة �سعرية  �س���ريًا عل���ى الأ

ديب ال�ساعر ح�سني هالل  �سدرت حديثاً لالأ
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ع������ن دار الينابيع بدم�سق. تقع املجموعة يف 

/100/ �سفح������ة من القط������ع الو�سط. �سبق 

و�س������در للموؤلف )حفنة �سور(. وله جمموعة 

عم������ال حت������ت الطب������ع. م������ن اأجواء  م������ن الأ

املجموعة نختم:

ملاذا يا �سديقي

ت�سري دائمًا. ب�سكل متعرج؟

ن�سان النهر« »�ساأل الإ

ن ال�سواقي اجلميلة لأ

ل تنتظرين على خط م�ستقيم

»اأجاب النهر«
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باأنها:  وعواملها  احل�سارة  دي��وران��ت«  »ول  العاملي  امل��وؤرخ  يعّرف 

الثقايف..  اإنتاجه  من  الزيادة  على  ن�سان  الإ يعني  اجتماعي  »نظام 

وتتاألف عنا�رش هذه احل�سارة من اأربعة: املوارد القت�سادية، والنظم 

ال�سيا�سية، والتقاليد الجتماعية، ومتابعة العلوم والفنون«.. ويحدد 

ن�سان واحل�ســــارة الإ
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اجلغرافية،  العوامل  وثانيها  اجليولوجية،  العوامل  اأولها  عدة،  عوامل  لها 

وثالثها، العوامل القت�سادية، ورابعها العوامل الثقافية.

يف  �ساهمت  التي  ن�سانية  الإ احل�سارات  يف  موجودة  كانت  العوامل  هذه 

يف  نف�سه  يطرح  ال��ذي  وال�����س��وؤال  الع�سور،  م��ّر  على  الب�رشية  وتطور  ارت��ق��اء 

�ستم�سي  هل  امل�ستقبل؟  يف  دوره��ا  هو  وما  احل�سارة،  تقف  اأي��ن  اليوم،  عامل 

�سيتوقف عطاوؤها  اأم  املا�سي؟  اأ�سهمت يف  كما  وت�سهم  ن�سانية  الإ �رشاكتها  يف 

ن�ساين وت�سبح ح�سارة تاريخية يدر�سها الباحثون كما يدر�سون اأي ح�سارة  الإ

اإن�سانية اندثرت؟

»لقد  املعروف:  مريكي  الأ الرتبية  اأ�ستاذ  مينون«  »ليبولد  الدكتور  يقول 

حققنا خالل العقود الثالثة املا�سية للب�رشية مامل حتققه خالل ثالثة قرون، 

ن�سان،  فغزونا الف�ساء، وفجّرنا الذرة، واجتزنا امل�سافات.. كل ذلك من اأجل الإ

ن�سان ذاته«.. لذا ل ميكن ت�سور وجود  لكننا اكت�سفنا بعد ذلك اأننا ن�سينا الإ

جناز املادي الذي حققته الب�رشية  ح�سارة معا�رشة، اللهمَّ اإل اإذا اعتربنا الإ

التاريخ ل  درو���ض  علمتنا  كما  احل�سارة،  ولكن  اإجن��ازًا ح�ساريًا،  –جت��اوزًا- 

الروح  العلم، وجناح  اإل بجناحني، جناح  واحد، ولتطري  تت�سكل من جناح 

اأن  ل متتلك طريف جناحيها، لميكن  التي  واحل�سارة  والف�سائل،  والقيم 

تكون ح�سارة متكاملة باملعنى الدقيق للح�سارة.

ن�سان يف بعديه الروحي والفكري، جعلت  اإن هذه النظرية التي ن�سيت الإ
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ن�سان ويجعله  نها مل حتقق التوازن الذي ي�سمو بالإ »اخلواء«يلّف العامل اليوم، لأ

التحديات  من  جمموعة  اليوم  الب�رشية  تواجه  اإذ  مطمئنة،  حياة  يعي�ض 

وامل�سكالت التي حتول دون �سعادتها، لذلك كرثت يف ال�سنوات القليلة املا�سية، 

و»مكافحة  العاملي«  و»ال�سالم  م���ن«  الأ و»اإح���الل  امل�سرتك«  م���ن  »الأ �سيحات 

رهاب« وغريها.. وتنا�ست هذه ال�سيحات البحث عن العّلة احلقيقية التي  الإ

اأدت اإىل و�سول احل�سارة املعا�رشة اإىل و�سعيتها العمياء التي و�سفها العامل 

»جوزيف كاميلريي« يف كتابه »اأزمة احل�سارة« بقوله: »التكنولوجيا التي كان 

�سلوب التقليدي يف القت�ساد،  ن�سان من عبودية الأ من املفرت�ض اأن حترر الإ

القلق  مناخ  �سحية  اأ�سبح  ال��ذي  ن�����س��اين..  الإ الكائن  �سيدة  اليوم  اأ�سحت 

زمة القائمة  مان ومر�ض الع�ساب. اإن خطورة الأ املتغلغل، وال�سعور بعدم الأ

ن�ساين فح�سب، واإمنا  هي اأنها لي�ست موجهة اإىل اجلانب الروحي للكائن الإ

�سحية  ن�ساين  الإ الكائن  فاأ�سبح  برمتها،  ن�سانية  الإ العالقات  تنخر  نها  لأ

اإدراكه لدوره  َفَقَد  املعادلة الالمتوازية، فقد  نه �سمن هذه  )الالتوازن(.. ولأ

اخلا�ض وهدفه يف الكون، وواجبه جتاه نف�سه وبني جن�سه وبيئته«.

ن�سان وفاعليته يف منهج التغيري، يف عامل اليوم، اأ�سبح  اإن اكت�ساف دور الإ

ن�سان مدار احلركة التغيريية  من ال�رشورات امللّحة التي توؤكد وجتعل من الإ

وحمورها، التي من خاللها يتحرك التاريخ، ويتطور الزمن، ويتغري احلال 

اخلطط  ت�سع  التي  بالثقافة  اإل  يتم   لن  وه��ذا  احل��ي��اة،  مظاهر  وتتبدل 
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بد  اأحد ير�سى عنه، وهنا ل  واقع ل  املدى للخروج من  الطويلة  والربامج 

من درا�سة الفراغ الكبري الذي نعاين منه، فالثقافة هي التي ميكنها اأن حتدد 

ح��داث واملتغريات،  »العوملة« وت�سارع الأ الدور احل�ساري املطلوب مّنا يف عامل 

والثقافة هي التي ميكنها منح احل�سارة حاجتها املفقودة، ل�سرتداد اإن�سانية 

اإىل  �سك،  بال  مهمة  وهي  ن�سان،  الإ باأ�سياء  الهتمام  من  والتحّول  ن�سان،  الإ

احل�سارة  معيار  نها  لأ �سعادته  وحتقيق  ن�سان  الإ خ�سائ�ض  لرتقية  التوجه 

احلقيقي.
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